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❂ ‡√◊ËÕß‡¥àπª√–®”©∫—∫ 
Õ¿‘¬ÿ°μå Õ”π«¬°“≠®π ‘π 
»Ÿπ¬åªÆ‘∫—μ‘°“√‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡/‡√’¬∫‡√’¬ß 

¡ÕßÕÿμ “À°√√¡‰∑¬ªï 2550 ¡ÕßÕÿμ “À°√√¡‰∑¬ªï 2550   
¿“¬„μâ«‘°ƒμ‘√Õ∫¥â“π ¿“¬„μâ«‘°ƒμ‘√Õ∫¥â“π 

ตลอด 1-2 ปที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับ 

ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวน สถานการณ

ทางการเมืองที่ไมนิ่ง จนสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ

นักลงทุนและผูบริโภค รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนคาเงิน

บาทที่นับตั้งแตป 2549 เปนตนมา คาเงินบาทของไทย

แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง การแข็งคาของเงินบาทในชวง    

ที่ผานมา มีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากดุลบัญชี     

เดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนจาก

ตางประเทศที่ไหลเขามาทั้งในรูปการลงทุนโดยตรงและ

การลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งการลงทุนที่ไหลเขามายัง

ประเทศไทยนี้ สวนหนึ่งเปนทิศทางเดียวกันกับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย ที่เปนผลตามมาจากกระแสการออนคา

ของเงินดอลลารสหรัฐฯ 

 

เมื่อพิจารณาในชวงครึ่งแรกของป 2550 ภาคอุตสาหกรรม 

ไทยมีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญจากภาคการสงออก ขณะที่

เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลงอยางมาก การผลิต

ในภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวมชะลอตัวลง โดยดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 5.2 เทียบกับ       

ชวงเดียวกันของปกอน ชะลอลงจากครึ่งแรกของปกอนที่

ขยายตัวรอยละ 7.1  แตถามองในดานการสงออกของ

ภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวสูงรอยละ 19.21 เรงตัวขึ้น

กวาชวงเดียวกันของปกอน ที่ขยายตัวรอยละ 13.89 โดย

สินคารายการสำคัญสวนใหญยังขยายตัวสูง โดยเฉพาะ

สินคาในกลุมเทคโนโลยี (เชน อิเล็กทรอนิกส ยานยนต 

โลหการ เคมีภัณฑและพลาสติก) รวมทั้งสินคาเกษตร

และอาหารแปรรูป 

ปจจัยที่สนับสนุนการสงออกของไทยในชวงครึ่งปแรก สวนหนึ่งเปน      

ผลมาจากเศรษฐกิจโลกยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่แข็งแกรง อุปสงคและ

ราคาสินคาเกษตรยังขยายตัวดี และอุตสาหกรรมบางกลุมไดมีการลงทุน           

ขยายกำลังผลิตเพื่อสงออก เชน รถยนตและชิ้นสวน คอมพิวเตอรและ      

สวนประกอบ นอกจากนี้ สวนหนึ่งยังเปนปจจัยเฉพาะของสินคา เชน ขาว 

น้ำตาล มันสำปะหลัง ที่ผลผลิตในประเทศคูแขงประสบปญหา และผลิตภัณฑ

เหล็กทีต่ลาดในประเทศซบเซาจึงตองขยายการสงออก  

ในทางตรงกันขาม สินคาที่มีการเติบโตต่ำหรือหดตัวลง สวนใหญเปน

อุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง ประกอบกับมีสัดสวน

พึ่งพารายไดจากการสงออกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ สูง ทำใหไดรับผลกระทบ 

คอนขางมากจากคาเงินบาทที่แข็งคาเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

เชน เสื้อผาสำเร็จรูป (หดตัวรอยละ 4.5) อัญมณีและเครื่องประดับ (ขยายตัว

รอยละ 4.6 ต่ำกวาในปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 22.74)  ผลไมกระปอง

และแปรรูป (ขยายตัวรอยละ 5.4 ต่ำกวาปกอนที่ขยายตัวรอยละ 17.03)  

สำหรับสินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สงออกประสบปญหา เชน เครื่องรับวิทยุ

โทรทัศน และสวนประกอบ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบางประเภท เปนผลจาก

บริษัทตางชาติไดไปขยายการลงทุนในประเทศอื่นในภูมิภาคมากขึ้น อยางไร

ก็ดี บางธุรกิจก็ไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่นนอกเหนือจากความสามารถใน   

การแขงขันและอัตราแลกเปลี่ยน เชน ยางพารา สับปะรดกระปอง ที่ประสบ

ปญหาวัตถุดิบมีผลผลิตลดลง หรือสินคาเครื่องประดับที่ถูกกระทบจากการที่

สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษจีเอสพี 
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2 «“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 

ปญหาการปดตัวลงของโรงงานหรือกิจการบางแหง 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการจางงานจำนวนมาก เชน 

เสื้อผาสำเร็จรูป รองเทา ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระยะนี้ 

หากมองถึงสาเหตุที่แทจริงแลวไมอาจกลาวไดวาเปน 

ผลโดยตรงประเด็นเดียวจากอัตราแลกเปลี่ยน แตสวน

หนึ่งยังเปนผลมาจากการที่ผูประกอบการในธุรกิจเหลานั้น 

สูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกมากอน

หนานี้แลวควบคูไปดวย จากตนทุนการผลิตที่ไมสามารถ

แขงขันกับประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ำกวา แตที่ผานมา 

ธุรกิจไมไดมีการปรับวิถีทางในการดำเนินธุรกิจมากนัก  

ซึ่งถามองยอนกลับไปเมื่อชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจคาเงินบาท 

ที่ออนลงอยางมาก เปนปจจัยที่ชวยใหอุตสาหกรรมที่

พึ่งพาแรงงานสูงยังคงรักษาสถานะในการแขงขันไวได 

เนื่องจากตนทุนปจจัยการผลิตภายในประเทศ ซึ่งรวมถึง

ตนทุนแรงงานเมื่อเทียบกับเปนรูปดอลลารสหรัฐฯ มี

ระดับที่ต่ำลง ดังนั้น ทามกลางสภาวการณเชนนี้ ธุรกิจ

จำเปนตองหาแนวทางปรับตัวเพื่อยกระดับความสามารถ 

ในการแขงขัน โดยหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงความพยายามในการลด

ตนทุนในองคกรอยางจริงจัง  

โดยทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดทำ    

การศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีคาแข็งขึ้น

ตอกำไรของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมผานแบบ

จำลองเศรษฐกิจมหภาค พบวา เมื่อมีการเพิ่ม Labor 

Productivity (ผานทางการศึกษาและการฝกอบรม) และ

เพิ่ม Capital Productivity (ผานทางการนำเขาเครื่องจักร

ที่ทันสมัย การใชเทคโนโลยีใหมๆ และการทำวิจัยและ

พัฒนา) จะทำใหผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน

ลดลง อาทิ เมื่อคาเงินบาทแข็งคาขึ้น 10% และใหอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปฐานอยูที่ 4.00 จะทำให 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.91 มาอยูที่  

3.09 แตหากมีการเพิ่มทั้ง Capital Productivity และ 

Labor Productivity อยางละ 10% อัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงไปเปน รอยละ 3.58 เทานั้น 

โดยลดลงไปเพียง 0.44 จากเดิมที่ลดลง 0.91 

เนื่องจากนโยบายการแทรกแซงคาเงินบาทมีขอจำกัดมากมาย 

อุตสาหกรรมไทยจึงตองเริ่มปรับตัวเพื่อที่จะสามารถอยูรอด และเติบโตขึ้นใน

ระดับโลกไดในอนาคต และการปรับตัวกอนยิ่งไดเปรียบคูแขงอื่นๆ การปรับตัว 

นั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาคสวนตางๆ อยางจริงจัง นโยบายที่มาจากทางภาครัฐเพียงอยางเดียว 

หรือความพยายามในการปรับตัวของภาคเอกชนเพียงอยางเดียวยอมไม  

เกิดผล ตัวอยางของนโยบายที่มีรัฐเปนผูนำ เชน การสราง Infrastructure 

การดูแลระบบเศรษฐกิจโดยรวม ตัวอยางของการริเริ่มของภาคเอกชน เชน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และการบริหารจัดการ ตัวอยางของ

นโยบายที่ตองรวมมือกันใกลชิด เชน การศึกษาและการฝกอบรม การทำวิจัย

และพัฒนา การลงทุนในตางประเทศ และการไดมาตรฐานสากล แนวทาง

การปรับตัวที่นาสนใจขางตนไดมีการลงมือทำแลว และกำลังจะเริ่มในหลาย

อุตสาหกรรมทั้งที่มาจากภาคเอกชนโดยตรง และจากความรวมมือของ    

ภาครัฐและเอกชน เชน อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรม ICT      

รวมถึง Hard Disk Drive (HDD) และอุตสาหกรรมยานยนต 
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สำหรับแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาที่สำคัญ      

นั้น ในป 2550 ประมาณการของการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม        

ของภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 5.0 ต่ำกวา        

การขยายตัวในป 2549 ทั้งนี้เนื่องจากคาดวาการสงออกของสินคาอุตสาหกรรม   

ที่เปนกำลังหลักขับเคลื่อนในป 2550 ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แตอยูใน

อัตราที่ต่ำกวาป 2549 จากสาเหตุที่ปริมาณและมูลคาการสงออกลดลง      

ทั้งในกลุมประเทศที่เปนตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกาซึ่งมาจากสถานการณ

ปญหาเกี่ยวกับ “ซับไพรม” ที่ยังคงเปนความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ก็ยังเปนประเด็นที่ไมอาจมองขามได เพราะอาจสงผลกระทบถึงประเทศ       

ผูสงออกไปยังสหรัฐฯ ทั่วโลก นอกจากนี้ ก็ยังมีภาวะถดถอยของการสงออก

เนื่องจากไมสามารถแขงขันไดทั้งในกลุมสินคาอุตสาหกรรมบางกลุม ทำให

อาจจะมีการชะลอตัวลงของภาคการสงออกในชวงครึ่งปหลัง อยางไรก็ดี     

ในสวนของปจจัยบวกนั้น หลังจากมีการกำหนดวันเลือกตั้งแลวนาจะสามารถ 

ขจัดปญหาความอึมครึมทางการเมือง ซึ่งเปนตนเหตุของความไมแนนอน 

ความไมเชื่อมั่นของประเทศ ทั้งดานการบริโภคและการลงทุน และกดดัน   

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมการเลือกตั้งจะไมไดแกปญหาทั้งหมด แตเงิน

ที่พรรคการเมืองจะตองนำมาใชในการประชาสัมพันธและหาเสียง นาจะ  

เปนเม็ดเงินกอนสำคัญในปลายป ที่จะชวยการบริโภคในประเทศ การบริโภค

ภาคประชาชนกลับมาดีขึ้นได 

 

แมวาเศรษฐกิจไทยในป 2550 จะมีแนวโนมชะลอ   

ตัวลง แตก็ไมถึงขั้นวิกฤติ เนื่องจากปจจัยพื้นฐานและ

เสถียรภาพโดยรวมยังแข็งแกรง และยังมีปจจัยบวกที่   

พอจะพยุงใหเศรษฐกิจเดินหนาตอไปได ตัวเลขลาสุด

การบริโภคภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2550 ปรับตัว 

ดีขึ้น โดยเครื่องชี้การบริโภคจากภาษีมูลคาเพิ่ม (ณ ราคา 

คงที่) ขยายตัวเปนบวกที่รอยละ 1.8 ตอป จากที่หดตัว

รอยละ -0.5 ตอปในเดือนกอนหนา เชนเดียวกับเครื่องชี้

การบริโภคสินคาคงทนปรับตัวดีขึ้น โดยปริมาณจำหนาย

รถยนตนั่งกลับมาขยายตัวเปนบวกครั้งแรกที่รอยละ 4.6 

ตอป หลังจากที่หดตัวตอเนื่องติดตอกันมา 6 เดือน  

อยางไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะ

เศรษฐกิจ โดยรวมในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวลดลง

มาอยูที่ 70 จุด เนื่องจากผูบริโภคยังมีความกังวลจาก

การแข็งคาของเงินบาท และความเสี่ยงจากการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจในอนาคต ดานเสถียรภาพทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศยังอยูในเกณฑดี  

โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปในเดือนกรกฎาคมยังคงอยูใน

ระดับต่ำที่รอยละ 1.7 ตอป ในขณะที่อัตราการวางงาน

เดือนมิถุนายนยังคงอยูในระดับต่ำที่รอยละ 1.4 และ

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ในเดือนมิถุนายน 2550 

อยูที่รอยละ 37.7 ซึ่งยังคงต่ำกวากรอบความยั่งยืน

ทางการคลังที่ตั้งไวรอยละ 50.0 คอนขางมาก สำหรับ

เครื่องชี้เสถียรภาพภายนอกประเทศอยูในระดับแข็งแกรง 

โดยทุนสำรองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนามาอยูที่ 73.2 พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ ซึ่งยังคงอยูในระดับสูงกวาหนี้ตางประเทศระยะ

สั้นคอนขางมาก 
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สำหรับในอุตสาหกรรมรายสาขาหลักที่สำคัญนั้น

ไดแก “อุตสาหกรรมอาหาร” ในสวนภาพรวมการผลิต 

ในอุตสาหกรรมอาหารครึ่งป 2550 มีการขยายตัวลดลง

ในเกือบทุกกลุมสินคา (ยกเวนน้ำตาล) ประมาณรอยละ 

4.1 เมื่อเทียบกับปกอน โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่

ผลิตเพื่อสงออก สวนหนึ่งมาจากการแข็งคาของเงินบาท 

ทำใหการผลิตชะลอตัวลงทุกกลุม เชน ประมง รอยละ 

8.3 ปศุสัตว รอยละ 5.8 ผักผลไม รอยละ 9.7 แตหาก

รวมการผลิตน้ำตาลที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 

30 ทำใหการผลิตในภาพรวมขยายตัวถึงรอยละ 15.2 

เมื่อเทียบกับปกอน นอกจากนี้ การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปน

ตัวบงชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่อยูในชวงชะลอตัว ซึ่งภาวะ

อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมในครึ่งป 2550 จัดอยูในชวง

ชะลอตัวลงเล็กนอย โดยภาคการผลิตบางสวนจะไดรับ

ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากภาวะภัยแลง

หรืออุทกภัยอยูบาง ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

อยูในระดับชะลอตัวจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น   

อยางตอเนื่อง และการแข็งคาขึ้นของเงินบาทในระยะที่

ผานมา  

อยางไรก็ตามภาพรวมดานการผลิตเพื่อการสงออก   

ยังสามารถสรางความเชื่อถือในตัวสินคาจากประเทศ

ผูนำเขาไดเปนอยางดี ประกอบกับอุปทานในตลาดโลก

ลดลง เพราะประเทศผูผลิตที่สำคัญประสบปญหาภัย

ธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้งผูประกอบการสามารถ

ปรับกลยุทธดานการตลาดในการเพิ่มชองทางการคา 

และแสวงหาตลาดใหมๆ  สงผลใหการสงออกยังคง

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเทียบระหวางครึ่งป 2550 และ 

2549 อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมมีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น

รอยละ 28.1 ในรูปเหรียญดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 

17.0 ในรูปของเงินบาท 

แนวโนมของการผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร ในชวงที่เหลือ

ของป 2550 คาดวาจะยังคงมีทิศทางการผลิต การจำหนายในประเทศ และ

สงออกที่ทรงตัวตอเนื่องจากครึ่งปแรกที่ผานมา ซึ่งผลของมาตรการรองรับ

ปจจัยที่สงผลกระทบตางๆ ทั้งในเรื่องของคาเงินบาทที่แข็งคา และภาวะ

เศรษฐกิจและการเมืองที่ไมแนนอน ยังตองใชระยะเวลาเพื่อใหมาตรการเกิด

ประสิทธิผล ทำใหผูบริโภคอาจมีความกังวลและระมัดระวังในเรื่องการจับจาย 

ใชสอย นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงภายนอกอื่นๆ เชน การแพรระบาดของ   

เชื้อไขหวัดนกรอบใหม ภัยธรรมชาติที่ไมอาจคาดการณไดจากภาวะโลกรอน  

และมาตรการกีดกันการคารูปแบบตางๆ ที่ประเทศผูนำเขาจะประกาศใชใน

อนาคต เชน การประกาศมาตรการ IRA (Import Risk Analysis) มาตราการ

เพื่อควบคุมและหรือปองกันโรคที่มากับกุง ตอการนำเขากุงของออสเตรเลีย      

การประกาศมาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑสัมผัสอาหารของยุโรป มาตรการ

การบังคับปดฉลากเพิ่มเติมของสหรัฐฯ และการประกาศเกณฑขั้นต่ำของ  

สารตกคางในอาหารที่เขมงวดมากขึ้นในหลายสินคาของจีน ญี่ปุน และ    

ประเทศอื่นๆ 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ภายใตสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป จากกรณีการปดกิจการของโรงงานผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป     

ถือเปนการสงสัญญาณเตือนและบงชี้วาอุตสาหกรรมกำลังประสบปญหา 

อุปสรรค ในดานขีดความสามารถการแขงขันของประเทศที่ลดลง จาก       

การแขงขันของประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำกวา เชน จีน เวียดนาม อินเดีย 

และอินโดนีเซีย ประกอบกับความผันผวนของคาเงินบาทที่แข็งคาอยาง      

ตอเนื่อง สงผลใหศักยภาพการแขงขันของไทยลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจาก

สินคามีราคาสูงขึ้นในสายตาของผูนำเขา จนกระทั่งมีการลดคำสั่งซื้อ การสงออก 

เสื้อผาสำเร็จรูปในปนี้เริ่มชะลอตัวลง ซึ่งการสงออกในไตรมาสที่ 2 ป 2550 

ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งชะลอตัวลงในตลาดสงออกหลัก

อยางสหรัฐอเมริกา หากคาเงินบาทยังแข็งคาอยางตอเนื่องคาดวา ไตรมาสที่ 

3 การสงออกจะยังติดลบ แตใชวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะหมด

โอกาสที่จะมีบทบาทในตลาดโลก เนื่องจากเสื้อผาสำเร็จรูปยังมีจุดแข็งดาน

ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน คุณภาพฝมือการตัดเย็บ และยังสามารถ

แขงขันไดโดยเฉพาะสินคาคุณภาพปานกลางขึ้นไป 

 

4 «“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 



Office of Industrial Economics 
Vol.3 No.9 2007 

5

 

สำหรับแนวโนมการผลิตในชวงที่เหลือของป 2550 

คาดวาจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการลงนาม      

ขอตกลงความรวมมือหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Japan-

Thailand Economics Partnership Agreement : 

JTEPA) ซึ่งคาดวาจะดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน     

ตางชาติกลับมา ทั้งนี้จากขอมูลการสงออกของไทยยัง  

พบวา ไทยยังมีศักยภาพในการแขงขันของเสื้อผา

สำเร็จรูปบางประเภท เชน เสื้อผาเด็กออน เสื้อผา

สำเร็จรูปที่ผลิตจากไหม เปนตน 

 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณเหล็ก 

โดยรวมในครึ่งปแรก ป 2550 ทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะ

เดียวกันของปกอน โดยการผลิตลดลงรอยละ 8.58  

ปริมาณความตองการใชในประเทศชะลอตัวลง รอยละ 

3.56 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ทำให       

ผูประกอบการชะลอการลงทุนเนื่องจากขาดความเชื่อมั่น

ในการลงทุน ขณะเดียวกันผูบริโภคชะลอการใชจาย

เนื่องจากยังคงมีความกังวลตอสถานการณตางๆ ที่     

เกิดขึ้นในประเทศ ไดแก ความไมชัดเจนทางการเมือง  

ราคาน้ำมันในประเทศ คาเงินบาท เปนตน รวมถึงการที่

เหล็กราคาถูกจากประเทศจีนเขามาตีตลาดในชวงนี้ จึง  

มีผลทำใหผูผลิตตองปรับกลยุทธโดยขยายการสงออก ให

มากขึ้น ในขณะที่สถานการณการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ผลิตภัณฑเหล็กที่สำคัญ (FOB : Free On Board) โดย

เฉลี่ยในตลาดโลก จาก CIS (Commonwealth of 

Independent States) ณ ทา Black Sea ในครึ่งปแรก

ของป 2550 เทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑ

เหล็กที่สำคัญทุกตัวมีราคาปรับตัวสูงขึ้นทุกตัว อาทิ ราคา

เหล็กแทงเล็กบิลเล็ต เพิ่มขึ้นจาก 356 เหรียญสหรัฐฯ ตอ

ตัน เปน 496 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 39.21 

เหล็กแทงแบน เพิ่มขึ้นจาก 357 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 

เปน 485 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 35.63 

เหล็กเสน เพิ่มขึ้นจาก 404 เหรียญสหรัฐตอตัน เปน 541 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ  34.09 เปนตน 

แนวโนมสถานการณเหล็กโดยรวมในประเทศครึ่งหลัง ป 2550  เมื่อเทียบ 

กับชวงเดียวกันของปกอนคาดการณวาจะทรงตัว โดยในสวนของความตองการ 

ใชในประเทศของเหล็กทรงยาวคาดการณวาจะทรงตัว เนื่องจากภาคกอสราง

โดยโครงการขนาดใหญของภาครัฐยังไมเริ่มดำเนินการในชวงไตรมาสนี้ ขณะ

ที่โครงการภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู สำหรับเหล็กทรงแบนคาดการณ

วาการผลิตจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศ เชน ยานยนต 

เครื่องใชไฟฟา ซึ่งจากความตองการใชในประเทศที่ทรงตัว ทำใหที่ผานมา     

ผูผลิตตองขยายตลาดสงออกไปยังตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

ตะวันออกกลาง เพิ่มมากขึ้น แตจากการที่ในชวงนี้เศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศผูนำเขาที่สำคัญของไทยชะลอตัวจากการแตก

ของฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพย ประกอบกับการลงทุนที่หดตัวลง นอกจากนี้ 

ความตองการใชเหล็กในยุโรปเริ่มชะลอตัว จึงอาจเปนปจจัยลบที่ทำให

ประเทศไทยตองเสียตลาดสงออกหลักที่สำคัญ 2 ตลาด อยางไรก็ตาม ยังมี

ปจจัยบวกจากความตองการใชจากตลาดในเอเชียและตะวันออกกลาง       

ยังคงมีอยู ซึ่งผูผลิตจะตองศึกษาลูทางการสงออกเพื่อเพิ่มปริมาณการสงออก

ไปยังประเทศที่ยังคงมีความตองการใชอยูและทดแทนตลาดที่เสียไป 

 

สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมของอุตสาหกรรม 

เครื่องใชไฟฟาของไทยในครึ่งหลัง ป 2550 ประมาณการจากแบบจำลอง

ภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา 

ปริมาณการจำหนายสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาส 3 มีแนวโนมขยายตัว

รอยละ 7.38 ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวจากผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศ    

เปนหลัก โดยไดรับอานิสงสจากตลาดสงออกหลัก ไดแก ตลาดอียู ซึ่งในป 

2549 ในชวงดังกลาวคอนขางชะลอตัวจากมาตรการ NTBs (Non Tariff 

Barriens) ทำใหฐานตัวเลขต่ำ ประกอบกับในชวงนี้ภูมิอากาศแถบยุโรปคอน

ขางรอนอาจมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาด

ตะวันออกกลางอีกตลาดหนึ่งดวย ทำใหภาพรวมปริมาณการจำหนายสินคา

เครื่องใชไฟฟาในชวงไตรมาสที่ 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
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ในสวนแนวโนมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ

ไทยในครึ่งหลัง ป 2550 โดยประมาณการจากแบบ

จำลองภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาของสถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส พบวา ปริมาณการจำหนายสินคา

อิเล็กทรอนิกสในไตรมาส 3 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 

11.20 สวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นใน HDD ในอัตราการ

ขยายตัวเดียวกันกับภาพรวมอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก

การขยายกำลังการผลิตในชวงปลายปที่แลวและตนปของ 

บริษัทผลิต HDD ในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัว 

ของตลาดที่นำอุปกรณและชิ้นสวนนี้ไปประกอบตอสินคา 

สำเร็จรูป เชน ตลาดจีนและอาเซียน ที่มีการขยายตัว

มากกวาภูมิภาคอื่นๆ ดังปรากฏใน Worldwide  

Semiconductor Sales ไตรมาสที่ 2 ป 2550 ของภูมิภาค 

เอเชียแปซิฟก มีมูลคา 28.70 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้น 2.85% เมื่อเทียบกับปที่แลว แตหากพิจารณา

แนวโนมรายรับ (revenue) ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกในชวงป 2006-

2011 พบวา ทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส (Semiconductor) มีการขยายตัวในอัตรา

ที่ชะลอลง ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยลดต่ำลง ตลาด

หลัก เชน สหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง และการอิ่มตัวของ

สินคาเทคโนโลยีที่มีลักษณะราคาสูงเมื่อออกสูตลาด   

ชวงแรก และมีอายุสินคาคอนขางสั้น ราคาต่ำลงบาง 

และมีสินคาทดแทนลักษณะเดียวกันที่เพิ่มเทคโนโลยี

เขาไปเพื่อเพิ่มราคาขายเฉลี่ยตอไป 

 

อุตสาหกรรมรถยนต ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใน

ชวงครึ่งปแรก 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน 

ของป 2549 การผลิตขยายตัวเล็กนอย โดยมีการสงออก

เปนตัวขับเคลื่อนสำคัญ ในขณะที่ตลาดภายในประเทศ

ชะลอตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประ เทศที่ ชะลอตั ว 

สถานการณราคาน้ำมันที่มีแนวโนมสูงขึ้นเปนปจจัยลบที่

สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน 

อยางไรก็ตาม คาดวาอุตสาหกรรมรถยนตในชวงที่เหลือ

ของป 2550 จะขยายตัวดีขึ้น โดยอาศัยการขยายตัวของ

การสงออก ในขณะที่ตลาดภายในประเทศมีสัญญาณ    

ที่ดีจากการที่ภาครัฐเรงเบิกจายงบประมาณประจำป    

ความชัดเจนทางการเมือง และการที่บริษัทรถยนตจัด

กิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนยอดขาย สำหรับ

การวางเปาหมายการผลิตรถยนตป 2550 เมื่อชวงตนปประมาณการผลิต

รถยนตไว 1,284,000 คัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ผูประกอบการรถยนตไดมี   

การปรับแผนการผลิตรถยนตเปน 1,257,000 คัน โดยเปนการผลิตเพื่อ

จำหนายในประเทศ 626,000 คัน และผลิตเพื่อการสงออก 631,000 คัน 

 

แมวาป 2550 จะมีหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนปจจัยทางการเมืองที่ไมนิ่ง จน

สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบริโภค รวมถึงคาเงินบาท

ของไทยที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง แตภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวมของไทย

ยังคงสามารถขยายตัวได อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยก็ตองเรงปรับตัว 

เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่

สูญเสียความสามารถในการแขงขัน อาทิ ในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงาน 

เชน สิ่งทอ รองเทา เครื่องหนัง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต    

เรียนรูที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง เชน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา    

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และเนนสรางแบรนดสินคาเปนของตนเอง 
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ถาไมนับจีนแลว อินเดียก็เปนอีกประเทศหนึ่งใน

ทวีปเอเชียที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมเหล็กที่นาจับตามอง  

เนื่องจากเปนประเทศที่มีแนวโนมการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมเหล็กอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากโครงการ 

กอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ เชน      

การกอสรางเขื่อน ทาเรือ โรงไฟฟา รถไฟ การขยายตัว

ของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ยานยนตและอูตอเรือ 

นอกจากนี้ ผูผลิตในประเทศเองมีความตองการที่จะ

แสวงหาเครือขายและพันธมิตรในตลาดโลก เพื่อที่จะเรง

ผลักดันประเทศตนเองใหมีบทบาทในตลาดเหล็กโลก    

จึงขยายการสงออกโดยการเปดตลาดตางประเทศ เชน 

ประเทศในแถบอาเซียน   

 

ปจจุบันผูผลิตเหล็กชาวอินเดียไดกลายเปนเจาของ

โรงงานเหล็กที่ใหญเปนอันดับ 1 และ 5 ของโลกคือ 

บริษัท Arcelor Mittal และ บริษัท Tata Iron & Steel  

with Corus ตามลำดับ โดยบริษัท Arcelor Mittal เกิดจาก 

การที่บริษัท Mittal Steel เขาไปซื้อกิจการของบริษัท 

Arcelor (ประเทศลักเซมเบิรก) บริษัท Tata Iron & Steel  

with Corus เกิดจากการที่บริษัท Tata Steel เขาไปซื้อ

กิจการบริษัท Corus (ประเทศอังกฤษ)     

  

เมื่อพิจารณาในดานปจจัยการผลิต พบวา อินเดียเปนประเทศหนึ่งที่     

มีพื้นฐานทางดานการผลิตที่ดี เนื่องจากมีแรงงานที่มีฝมือและคาจางต่ำ      

ขณะเดียวกันประเทศอินเดียมีสินแรเหล็กและถานหินที่มีความอุดมสมบูรณ

สามารถใชในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศได เชน ประเทศจีน 

นอกจากนี้ ที่ตั้งโรงงานเหล็กขนาดใหญจะตั้งใกลแหลงวัตถุดิบ จึงทำให       

ผูผลิตประหยัดตนทุนการขนสง   

 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศอินเดียก็ยังประสบปญหา 

กลาวคือ ปญหาคาขนสงที่แพงและมีปริมาณถานโคกไม เพียงพอ            

ขณะเดียวกันยังตองนำเขาเศษเหล็ก (Scrap) อยู สวนหนึ่งเปนผลมาจาก     

การที่ปจจุบันมีการเพิ่มการผลิตโดยใชเตาอารคไฟฟา (Electric Arc Furnance) 

จึงทำใหมีความตองการใชเศษเหล็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงงานเหล็กทรงยาวของ

ประเทศสวนใหญจะมีกระบวนการผลิตโดยใชเตาอารคไฟฟา สงผลให

ประเทศอินเดียกลายเปนประเทศผูนำเขาเศษเหล็กที่สำคัญของโลก นอกจากนี ้

ปญหาที่สำคัญของประเทศอยางหนึ่ง ก็คือ ถานหินมีคุณภาพต่ำ จึงทำให

ตองมีการนำเขาในปริมาณมาก และไดมีการคาดการณวาแนวโนมการนำเขา 

จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความตองการใชที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม

ซีเมนตและเหล็กซึ่งเปนผูใชที่สำคัญ 

 

∫∑§«“¡æ‘‡»… 
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ถานหิน 2005 2006e 2011e

ความตองการใช 365,000 448,000 620,000

นำเขา 42,000 47,000 76,000

ตารางที่ 1 :  ปริมาณความตองการใชและปริมาณการนำเขาถานหินของอินเดีย 

ที่มา  :  Indian government , Hindu business line     

   
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังประสบปญหาความแออัดดานการใชพื้นที่รองรับในการขนสงสินคาของทาเรือภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาล

อินเดียไดตระหนักถึงปญหานี้จึงไดมีการวางแผนลงทุนที่จะพัฒนาขนาดพื้นที่ทาเรือ 

π‚¬∫“¬„π°“√ π—∫ πÿπ¢Õß√—∞∫“≈ 
รัฐบาลอินเดียไดใหความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก โดยในป 2548 ไดมี

การกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กระดับชาติ (National Steel Policy : NSP) ขึ้นมา

เปนปแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กใหมี

ประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในระดับโลก โดย NSP ไดวางเปาหมายในดาน

สาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนสง ดังนี้ 

 

1. ถนน : รัฐบาลไดเสนอความชวยเหลือทางดานการเงินสำหรับโครงการสรางถนน     

ที่เชื่อมระหวางพื้นที่ของเหมืองแรเหล็ก ทาเรือ และระหวางสายพานลำเลียงถานหินและ

สายพานลำเลียงเหล็ก  

 

2. รถไฟ : เปนระบบการขนสงที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลจึงใหความชวยเหลือโดย

สรางรางรถไฟ  ซึ่งมีความยาวถึง 1,105 กม. 

 

3.  เรือ : รัฐบาลไดสรางทาเรือที่ Dhamara ซึ่งนับเปนทาเรือที่มีมาตรฐานแหงหนึ่ง   

เราสามารถวิเคราะหสถานภาพของอุตสาหกรรมเหล็กเชิงลึกของประเทศอินเดียได โดย

ใช SWOT Analysis Model ซึ่งจะวิเคราะหถึงปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

อุตสาหกรรม โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 4 หัวขอ (รายละเอียดตามตารางที่ 2)  

จากขอมูลภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศอินเดีย 

ไมวาจะเปนในดานปจจัยการผลิต ทั้งทางดานวัตถุดิบพื้นฐาน

ในประเทศ ทรัพยากรบุคคล นโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรม 

ของภาครัฐ ตลอดจนแนวโนมการขยายกำลังการผลิตของ

ประเทศในชวง 2-3 ปขางหนา พบวา ประเทศอินเดียกำลังจะ

กลายเปนคลื่นลูกใหมของอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลกที่นา

จับตามอง ซึ่งจะเปนการขยายตัวอยางยั่งยืนหรือไม ผูประกอบการ 

ของประเทศอินเดียจะตองมีการปรับตัวในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล็ก ดังนี้ 

1. ผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอินเดีย   

ควรจะหาวิธีพัฒนาใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

และการนำวัสดุเกามาใชใหม เนื่องจากพลังงานถือเปนตนทุน

อยางหนึ่งของอุตสาหกรรมเหล็ก และพบวาพลังงานของประเทศ 

อินเดียมีราคาแพงกวาประเทศอื่นๆ   

2.  อยางไรก็ตาม ตนทุนไมใชเรื่องเดียวที่มีความสำคัญที่จะทำให

เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ผูผลิตควรจะเพิ่มการลงทุนในดาน 

R&D (Research and Development) การพัฒนาคุณภาพในเรื่อง

ผลิตภัณฑ การบริการลูกคาและระบบการสงสินคา 

3.  จากแนวโนมการขยายกำลังการผลิตในชวง 2-3 ปขางหนาของ

ประเทศ ผูผลิตควรจะพัฒนาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

เนื่องจากโรงงานเหล็กในประเทศอยูทามกลางการแขงขันที่รุนแรงทั้ง   

ในเรื่องตนทุน และขณะเดียวกันมีแนวโนมที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อ

นำไปสูการสรางความไดเปรียบดวยขนาดการผลิต (Economy of  Scale) 

ในตลาดโลก 

4.  ปจจุบันปริมาณวัตถุดิบในโลกลดนอยลง และการที่โรงเหล็กจะ

ไดผลกำไรก็ตอเมื่อสามารถจัดหาวัตถุดิบในประเทศที่มีราคาถูกได ซึ่ง

แมประเทศอินเดียจะมีวัตถุดิบ เชน สินแรเหล็กและถานหินในประเทศ 

แตถาไมไดมีการเก็บรักษาไวในอนาคตอาจจะหมดลงได 

หนวย : พันตัน
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ตารางที่ 2 :  การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศอินเดีย

 ทั้งนี้ จากการศึกษาและวิเคราะหอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศอินเดีย พบวา มีแนวทางที่จะนำมาพัฒนาอุตสาหกรรม

เหล็กในประเทศไทย ดังนี้ 

1. ผลักดันมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งเหล็กขั้นตนขึ้น     

ในประเทศ โดยสนับสนุนการเรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ อาทิ การพัฒนาระบบการขนสง เชน ทางรถไฟ 

ทางถนน และทางเรือ ระบบไฟฟาและชลประทาน เพื่อรองรับ

กับการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน เพื่อประโยชนในการลด

การนำเขาและการควบคุมคุณภาพของเหล็กใหคงที่ 

2. สรางพันธมิตรกับตางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิต การจัดหาวัตถุดิบและการขยายการสงออกไปยังตลาด

ใหม เชน ตลาดในตะวันออกกลาง 

3. การยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กใหมีความรู         

ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เชน การใหทุนในการสงบุคลากรใน

อุตสาหกรรมเขาฝกงานในโรงงานตางประเทศที่เปนตนแบบ นอกจากนี้

ภาคอุตสาหกรรมควรรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาราง

หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงใน

อุตสาหกรรม 

4.  การสงเสริมใหเกิดการลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม

มากขึ้น โดยการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อนำไปใชในการพัฒนาเหล็ก

คุณภาพสูง 

5.  ศึกษาแนวทางในการลดพลังงานที่ใชในอุตสาหกรรมเหล็ก 

6.  สงเสริมใหเกิดการควบรวมกิจการของโรงงานเหล็กในประเทศ 

เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งในธุรกิจเหล็ก ✍

หัวขอ รายละเอียด

1. จุดแข็ง  1. อุตสาหกรรมตอเนื่องสำคัญที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบ เชน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา และกอสราง ขยายตัว       

                                     อยางตอเนื่องในประเทศ และขณะเดียวกันมีการขยายตัวสูตลาดในอาเซียน 

  2. มีตนทุนการผลิตที่ต่ำ เนื่องจากมีวัตถุดิบ เชน สินแรเหล็กและถานหินในประเทศ 

  3. มีพื้นฐานการผลิตโดยใชเทคโนโลยีแบบ DRI (Directed reduced iron) ที่ดี 

  4. คาจางแรงงานต่ำและมีทักษะดี 

  5. จำนวนวิศวกรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในแตละปมีมากถึง 200,000 คน                

      ซึ่งมากวาประเทศเยอรมนีถึง 6 เทา 

  6. อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางเขมแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในยุคกระแสโลกาภิวัตน 

  7. มีโรงงานเหล็กใหมที่ทันสมัย ขณะเดียวกันโรงงานเกาก็มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเกาใหทันสมัย 

  8. มีโรงงานเหล็กตั้งกระจายอยูทั่วทั้งประเทศ 

 

2. จุดออน  1. พลังงานมีจำกัดขณะที่มีความตองการใชอยางตอเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง             

      ทำใหมีตนทุนพลังงานสูง 

  2. เศษเหล็ก (scrap) มีคุณภาพต่ำ 

  3. เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศอินเดียมีตนทุนคาขนสงที่สูง 

  4. ปจจุบันการขยายตัวทางดานการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ยังชา อยางไรก็ตาม      

      รัฐบาลไดมีแผนที่จะสงเสริม พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานในอนาคต 

  5. ผลิตภาพการผลิต (productivity) ยังต่ำอยู 

  6. มีการลงทุนทางดานวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่นอย 

 

3. โอกาส  1. ความตองการใชเหล็กของโลกมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

  2. ความตองการใชเหล็กในประเทศมีแนวโนมขยายตัว 

  3. โรงงานเหล็กในประเทศมีการควบรวมกิจการกัน เพื่อกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด 

  4. ประชากรสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี 

 

4. อุปสรรค  1. ปจจุบันประเทศจีนไดกลายเปนประเทศผูสงออกเหล็กที่สำคัญของโลก จึงทำใหประเทศอินเดียตองพัฒนา    

      เพื่อปรับตัวใหสามารถแขงขันได 

  2. ประเทศคูแขงไดสงสินคาเหล็กเขามาทุมตลาดในประเทศ 
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✍

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 เห็นชอบในหลักการ      

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค   

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับฐานการผลิตของภาค 

และการรวมมือกับกลุมอินโดจีน เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ   

โดยใหเรงดำเนินการวางแผนการใชที่ดินของจังหวัด

มุกดาหารเปนอันดับแรก ในการพัฒนาใหเปนศูนย

กระจายสินคา (Distribution Center) ตอไป พรอมเชื่อมโยง 

เศรษฐกิจและเปดประตูการคาการลงทุนระหวางประเทศไทย 

(จังหวัดมุกดาหาร) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(แขวงสะหวันนะเขต) และประเทศเวียดนาม (ทาเรือดานัง) 

จึงเปนที่มาของกิจกรรมการศึกษาศักยภาพการลงทุนใน

พื้นที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต ภายใต

โครงการ “พัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ศูนยกระจายสินคา

บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 

ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)” 

ระหวางวันที่ 14-15 มิถุนายน 2550 และนี่จึงเปนเหตุผล

ในการเดินทางที่นาสนใจ อันเปนประโยชนตอการติดตาม

ความคืบหนาของโครงการ ดังกลาว ภายใตกรอบ 

Ayeyawady - Chao Praya - Mekong Economic 

Cooperation Strategy (ACMECS) โดยสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนหนวยงานหลักใน   

การประสานงานโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม 

‡¬◊Õπ¡ÿ°¥“À“√ ‡ªî¥ª√–μŸ ŸàÕ‘π‚¥®’π   
การไปเยือนมุกดาหารในครั้งนี้ทำใหเราไดรับทราบศักยภาพในการลงทุน

ของจังหวัดในหลายๆ ดาน เริ่มจากโครงสรางทางเศรษฐกิจซึ่งขึ้นอยูกับ     

ภาคเกษตรกรรมมีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา ไดแก ภาคพาณิชยกรรม  

การศึกษา และภาคอุตสาหกรรมตามลำดับ โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

(Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดในป 2548  มีมูลคาเทากับ 

10,639 ลานบาท จัดเปนอันดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ   

เปนลำดับที่ 69 ของประเทศ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ขาว ยางพารา ออย  

มันสำปะหลัง สวนอุตสาหกรรมที่สำคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร ขนสง 

อโลหะ และแปรรูปไม ซึ่งจากขอมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

มุกดาหาร ณ เดือนมิถุนายน 2550 มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 217 แหง 

มีจำนวนคนงานรวมทั้งสิ้น 2,671 คน เงินลงทุนรวม 2,259,140,017 บาท 

จากการที่จังหวัดมุกดาหารอยูในเขตสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน 

(เขต 3) ของ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  

ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในจังหวัดนี้จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ   

หลายประการ อาทิ การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล 8 ป ยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบที่ผลิตเพื่อสงออกเปนเวลา    

5 ป    

อานภาษาลาวกันสักหนอย เอ...อานไดมั้ยนะ
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นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารยังมีศักยภาพการลงทุน

ดาน Logistics และศูนยกระจายสินคาในบริเวณพื้นที่

ชายแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต รวมทั้งไดรับเลือกให

เปนนิคมอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคา เพื่อให

สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

ซึ่งเปนเสนทางสำคัญที่เชื่อมโยง 4 ประเทศ คือ พมา ไทย 

ลาว เวียดนาม โดยอาศัยหลักยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

1. เปนพื้นที่เหมาะสม ตั้งอยูในเสนทางหมายเลข 9 

[ไทย (จังหวัดมุกดาหาร)-สปป.ลาว (แขวงสะหวันนะเขต) 

–เวียดนามตอนกลาง ตลอดไปถึงชายแดนทะเลบรรจบ

เสนทางหมายเลข 1 โดยมีเมืองที่สำคัญของเวียดนาม คือ 

เมืองกวางตรี เมืองเว (เมืองหลวงเกา) และเมืองดานัง] 

และมีทางหลวงหมายเลข 3 เปนเสนทางเชื่อมโยงของ    

รถบรรทุกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีที่ตั้งอยูใกล

สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 2 

 

2. มีนโยบายการลงทุนชัดเจน ซึ่งจัดอยูในพื้นที่เขต 

3 ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  

 

3. มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก เปนทางหลวง 4 ชอง

จราจร เชื่อมตะวันออก-ตะวันตก จากสะพานขามแมน้ำ

เมย อ.แมสอด จ.ตาก มายังพิษณุโลก ขอนแกน สิ้นสุดที่

มุกดาหาร อีกเสนทางหนึ่ง ทางหลวง 4 ชองจราจร คือ 

เสนทางเชื่อมชายฝงตะวันออก จากโครงการพัฒนา

ชายฝงทะเลตะวันออกแหลมฉบังมายังสระแกว สุรินทร 

ยโสธร สิ้นสุดที่มุกดาหาร และในอนาคตจะมีการพัฒนา

เสนทางที่จะเดินทางไปยังสนามบินสะหวันนะเขตโดยใช

เวลาเดินทางเพียง 15 นาที 

4. มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 

ประปา โทรศัพท เครือขายทางอินเทอรเน็ต และจะเพิ่มศักยภาพใหรองรับ   

กับความตองการในอนาคต 

 

5. มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีคุณภาพทั้ งในดาน         

การศึกษาและทักษะ การใชภาษาสากล (อังกฤษ) ทักษะในดานแรงงานฝมือ 

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญเห็นดวยกับการดำเนินโครงการฯ 

 

6. ประเทศไทยมีความพรอมดานการผลิตเพื่อรองรับตลาดภายใน

ประเทศและเพื่อการสงออก จึงเห็นควรใชจังหวัดมุกดาหารเปนประตูขยาย

การคาไปสูประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ และประเทศใกลเคียง 

 

7. ประเทศไทยเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการ 

จังหวัดมุกดาหาร จึงมุงเนนการเปน Regional Hub ของภูมิภาคนี้  

 

สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยกลางกระจายสินคา มี 2 แหง 

คือ พื้นที่ของ บริษัท สหเรือง จำกัด และ โรงงานพนาสินพูนทรัพย อยางไร

ก็ตาม ยังมีพื้นที่ที่เปนของสวนราชการอีกหนึ่งแหง คือ ศูนยบริการวิชาการ

ดานพืชฯ (ศูนยหมอนไหมไทย) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ประมาณ 

500 ไร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเปนไปได 

 

อยางไรก็ตาม ยังไดเขาเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและ

พื้นที่ศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยพื้นที่แรกที่ไดเขาเยี่ยมชมเปนของ

หางหุนสวนจำกัด พนาสินพูนทรัพย โดยบริเวณที่ใชจัดตั้งศูนยฯ จัดอยูในสวน

ของโรงงานพนาสินพูนทรัพย ซึ่งตั้งอยูที่ถนนชยางกูร ตำบลคำปาหลาย 

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยูหางจากสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 ประมาณ 

2 กิโลเมตร และตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะนี้กำลังอยู

ระหวางการพัฒนาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย มีพื้นที่ประมาณ 

922 ไร มีลานจอดรถบรรทุก 43,000 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบสำหรับ          

รถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ มีพื้นที่ใหบริการ 1,000 ตารางเมตร รองรับตู     

คอนเทนเนอรได 200,000 ตู/ป พื้นที่สำนักงาน 1,300 ตารางเมตร และมีอาคาร 

สวนราชการที่เกี่ยวของ คือ กรมศุลกากร ตั้งอยูในบริเวณดังกลาวดวย 

ทัศนียภาพบริเวณสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
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อีกหนึ่งในพื้นที่ เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยฯ อยู       

ในพื้นที่ของบริษัท สหเรือง จำกัด ซึ่งเปนโรงงานผลิต

น้ำตาลทรายรายใหญในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูที่ ตำบล

บางทรายใหญ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่

ประมาณ 2,000 ไร มีระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับ เชน 

ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะมี

การพัฒนาพื้นที่รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานใหพรอม

รองรับการจัดตั้งศูนยฯ ตอไป                                                                         

 

ทั้งนี้ สิ่งที่พวงทายจากการไปเยือนครั้งนี้กับจังหวัดที่

ไดขึ้นชื่อวาเปนประตูสูอินโดจีน จึงไมพลาดที่จะมีทั้ง

ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพ

แหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) รวมทั้งแหลงของ      

ที่ระลึกอยางตลาดอินโดจีนไวตอนรับนักทองเที่ยว จึง   

นับเปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางผลกำไรสูประเทศ 

 

¢â“¡ –æ“π·¡àπÈ”‚¢ß ‡¬◊Õπæ’ËπâÕß‰∑¬-≈“« 
จากการไปเยือนมุกดาหารคราวนี้เรามีโอกาสเดินทาง

ขามฝงไปยังประเทศบานพี่เมืองนองคือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และไดรวม

สัมมนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุน    

ในแขวงสะหวันนะเขตดวย 

 

 แขวงสะหวันนะเขต เปนแขวงที่มีขนาดใหญของ สปป.ลาว มีพื้นที่ 

21,774 ตารางกิโลเมตร มีความสำคัญดานการคาสินคาผานแดนระหวาง

ไทย-เวียดนาม ตามถนนหมายเลข 9 มีเขตแดนเชื่อมตอระหวางจังหวัด

มุกดาหารและจังหวัดกวางตรี (เวียดนาม) พืชเศรษฐกิจ  ที่สำคัญ ไดแก ขาว 

ขาวโพด เผือกมันทุกชนิด ถั่วเหลืองและถั่วอื่น ๆ ผัก ยาสูบ อุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตเพื่อสงออก แปรรูปวัตถุดิบ

ทางการเกษตร อุตสาหกรรมที่ เนนการใชแรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ 

สปป.ลาว ไดรับสิทธิพิเศษ MFN (Most Favoured Nation Treatment) หรือ 

GSP (Generalized System of Preferences) อุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน 

อุตสาหกรรม Logistic with light processing นอกจากนี้ แขวงสะหวันนะ

เขต ยังเปนพื้นที่ที่อุดมไปดวยปาไมและแรธาตุหลายชนิด เชน เกลือ หิน

แกรนิต ทองแดง เงิน และทองคำ ปจจุบันมีการทำเหมืองทองคำและ

ทองแดง ที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต โดยบริษัท ออกเซียนา จำกัด 

 

ฝงไทย บริเวณตลาดอินโดจีน มีทาเทียบเรือขามฟากไปฝง สปป.ลาว

(ที่มา : จากขอมูลของศูนยสถิติแหงชาติ สปป .ลาว สถิติประจำป 2003, 

เวียงจันทน สปป.ลาว 2547) 

12 «“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 
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เนื่องจากรัฐบาล สปป.ลาว ยังไมมีงบประมาณในการ

ลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สะหวัน-เซโน จึงตองอาศัย 3 ทางเลือกคือ ผูรวมลงทุน 

(Joint venture) ใหนักลงทุนเอกชนทำทั้งหมด และขอ     

กูเงินจาก ADB (Asian Development Bank) หรือแหลง

เงินทุนอื่น ๆ ทางเลือกแรกมีความเปนไปไดมากที่สุด 

กิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมในเขตเศรษฐกิจฯ ไดแก ธุรกิจ

การผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการคา ธุรกิจ

บริการและสงกำลังบำรุง สำนักงานตัวแทนและสาขาของ

บริษัทตาง ๆ   

 

ระยะเวลาประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจฯ ทั้งผูลงทุน

ภายในประเทศและจากตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตให

ลงทุนในเขตเศรษฐกิจฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการ /ประกอบ

กิจการเปนระยะเวลาที่กำหนดไวในใบอนุญาต ซึ่งจะออก

โดย องคการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan 

Seno Special Economic Zone Authority หรือ SEZA) 

ระยะเวลาไมเกิน 75 ป และตออายุไดขึ้นอยูกับการพิจารณา 

ของ SEZA 

 

สำหรับพื้นที่โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- 

เซโน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว แบงพื้นที่โครงการ

เปน 2 พื้นที่ คือ  

- พื้นที่ Site A มีพื้นที่ประมาณ 1,875 ไร ตั้งอยู ณ 

เมืองไกสอนพมวิหาน อยูบริเวณตอนบนของโครงการ

สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 2 โดยกำหนด Site A1 ให

เปนเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ 1,033 ไร แบงการพัฒนา    

เปน 2 ระยะ ใชเวลาในการสำรวจศึกษาและออกแบบ 1 

ป และใชเวลาการกอสราง 2 ป ใชเงินลงทุน 2,462,602 

บาทตอไร และกำหนด Site A2 ใหเปนสนามกอลฟ และ

ที่พักอาศัย พื้นที่ 842 ไร ใชเวลาในการสำรวจศึกษาและ

ออกแบบ 1 ป และใชเวลาการกอสราง 2 ป ใชเงินลงทุน 

871,658 บาทตอไร 

 พื้นที่ Site B มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร ตั้งอยู ณ เมืองอุทุมพอน        

หางจาก Site A ไปดานทิศตะวันออกเปนระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร 

และอยูหางจากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 กับทางหลวงหมายเลข 13       

ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยกำหนดใหเปนศูนยกลาง       

การขนสงและกระจายสินคาเปนเขตอุตสาหกรรมสงออก ใชเวลาใน           

การสำรวจศึกษาและออกแบบ 1 ป และใชเวลาการกอสราง 2 ป ใชเงินลงทุน 

1,607,877 บาทตอไร 

  

นอกจากนี้ ลาวและมาเลเซีย ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย

การสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผานมา เพื่อพัฒนาพื้นที่       

ที่อยูระหวาง Site A กับ Site B สำหรับการรองรับอุตสาหกรรมการบริการ 

และอุตสาหกรรมการผลิต เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งขณะนี้ไดมี  

การเตรียมบุคลากรของ สปป.ลาว โดยสงนักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่ ไป

อบรมเทคนิคการผลิต การประกอบชิ้นสวน ในระดับพื้นฐานและขั้นสูงที่

ประเทศมาเลเซีย ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยที่เวียงจันทนและที่แขวง      

สะหวันนะเขต สปป.ลาว ไดจัดหลักสูตรวิชาชีพ เทคนิค และเทคโนโลยี เชนกัน 

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกลาวยังไมถูกกำหนดเปนเขตเศรษฐกิจของ สปป.ลาว แตจะมี

การนำกฎระเบียบที่ใชในเขตเศรษฐกิจฯ ของ สปป.ลาว มาประยุกตใชใน

พื้นที่ดังกลาว 

บรรยากาศบริเวณตลาดอินโดจีน และทาเทียบเรือขามฟาก ที่เห็นอยูลิบ ๆ 

อีกฝงคือ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
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ปจจุบัน บริษัท Thai Airport Ground Services 

(TAGS) จากประเทศไทยไดไปลงทุนพัฒนาพื้นที่ ใน   

Site A แลว โดยเนนธุรกิจบริการเปนหลัก รวมถึงอาจมี

อุตสาหกรรมเบาที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อ    

ใหเกิดเปนศูนยกลางในการดึงดูดนักทองเที่ยวและ       

นักลงทุน ซึ่งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในสวนนี้จะมุงเนน

ไปที่ธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ อาทิ โรงแรม รานอาหาร 

สปา ศูนยฝกอบรม แหลงบันเทิงตาง ๆ รวมถึงการขาย

สินคาพื้นเมือง เปนตน แตจากสภาพปจจุบันมีการมุงเนน

ในเรื่องการทองเที่ยว การขนสงสินคา ระบบ Logistics 

ตาง ๆ ทำใหเกิดประเด็นที่ตองการใหมีการเรงรัด ปรับปรุง 

มาตรฐานการทำงานระหวางไทยและลาวใหเอื้อประโยชน 

สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งอยูระหวางการดำเนินการของ

จังหวัดมุกดาหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยางไรก็ตาม ทั้งสวนของนิคมอุตสาหกรรมและศูนยกลางกระจายสินคา

จังหวัดมุกดาหารและเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ยังตองอาศัยปจจัย

การสนับสนุนอีกหลายประการ อาทิ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและ       

การดำเนินการอยางจริงจังในการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวจากภาครัฐของทั้งสอง

ประเทศ เงินทุนสนับสนุนในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม/ศูนยกลาง

กระจายสินคา นักธุรกิจและนักลงทุนที่จะเขาไปลงทุน การพัฒนาบุคลากร  

ในพื้นที่ใหมีศักยภาพ เตรียมพรอมรับการเปนพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาและ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกันในอนาคต  

 

...ทวาการลงทุนในพื้นที่ดังกลาวจะสามารถสานตอไดมากนอยเพียงใด 

กาวตอไปของมุกดาหารในการทำหนาท่ีเปนประตูสูศูนยกระจายสินคาชายแดน

ไทย-ลาว จะเปนอยางไร ก็ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ อันจะเอ้ือประโยชน เพ่ือเปนการ

สรางความสนใจใหแกนักธุรกจิ นักลงทุน ซึ่งเปนเรื่องที่ควรจับตามองอยางยิ่ง  

 

 

✍

คุณศุภัค วัฒนสุทธิ์ รองผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฝายยุทธศาสตร) (กลางซาย) กลาวขอบคุณ คุณประมวลศิลป โภคสวัสดิ์ 

เจาของ บริษัท สหเรือง จำกัด (กลางขวา) สำหรับการตอนรับคณะฯ 

ในการเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนยกลางกระจายสินคา(อีกแหงหนึ่ง)

ขีดความสามารถของเครน ยกไดครั้งละ 50 ตัน 

รองรับ ตูคอนเทนเนอรได 200,000 ตู/ป

พื้นที่ใหบริการขนถายตูคอนเทนเนอร พื้นที่ปลูกออยสำหรับผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท สหเรือง ในอนาคตจะปรับ

พื้นที่ใหเหมาะสม เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางกระจายสินคา ซึ่งติดกับพื้นที่

ของสวนราชการที่กำลังดำเนินการศึกษาในการจัดตั้งศูนยฯ เชนกัน

วงเลี้ยวถนนออกแบบสำหรับรถเทรลเลอรโดยเฉพาะ
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✍

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) เปนประเทศ

ในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ      

สูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมตั้งแตชวงกลาง

ทศวรรษ 1980 และกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม

เมื่อไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกกลุมประเทศที่พัฒนา

แลว (OECD) ในป 1996 ตอมาเกาหลีใตไดประสบวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจในป 1997 จนตองกูยืมเงินจากกองทุน    

การเงนิระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งก็เปนชวงเดียวกับที่ไทย

และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตองประสบวิกฤติเศรษฐกิจ 

และการเงินเชนเดียวกัน แตเกาหลีใตก็สามารถแกปญหา 

/ฟนฟูเศรษฐกิจและคืนเงินกูทั้งหมดใหแก IMF งวด

สุดทายได เมื่อปลายป 2001 ซึ่งเปนระยะเวลาที่คอนขาง

เร็วในการฟนตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่น วิธีการ/กลไกที่

เกาหลีใตใชในการแกไข/จัดการกับวิกฤติดังกลาว จึงเปน

ประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง และสามารถนำมาปรับใชเปน

แนวทางในการจัดการปญหาภาคการเงินของประเทศไทย 

ได โดยเฉพาะปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL 

(Non Performing Loan) ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหวิกฤติ

เศรษฐกิจของประเทศในชวงป พ.ศ.2540 มีความรุนแรงขึ้น และปจจุบัน

ปญหานี้ก็ยังมิไดหมดไปจากระบบสถาบันการเงินไทย  

μâπμÕ¢Õßªí≠À“ 
ปจจัยที่นำไปสูการเกิดวิกฤติภาคการเงินของเกาหลีใต พบวา มีความ

คลายคลึงกับกรณีของประเทศไทยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ.2540 

คือ เกิดจากความออนแอเชิงโครงสราง สถาบันการเงินมีการกูยืมมากเกินไป  

มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของหนี้ภาคธุรกิจและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ภาค

เอกชนมีการขยายกิจการโดยประมาทและขาดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

อีกทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ (Chaebol)2 มีการพึ่งพาเงินกูอยางไรขีดจำกัด 

ในสวนของภาครัฐก็มีการจัดการดานเงินตราตางประเทศที่ไมดีพอ คือ มี   

การกูเงินระยะสั้นมาลงทุนระยะยาว (Mismatch between reserves & 

liabilities) โดยที่ประมาณรอยละ 60 เปนการกูระยะสั้นจากแหลงเงิน       

ตางประเทศ และยังมีการดำเนินนโยบายอยางไมรอบคอบ คือ การเปดเสรี

ทางการเงิน โดยที่ยังขาดความพรอมในดานตางๆ เชน ขาดระบบการกำกับ

ดูแลที่มีประสิทธิภาพ และขาดการปฏิรูปภาคการเงินเพื่อรองรับ  

1 รวบรวมและเรียบเรียงจากการเขารวมฝกอบรมหลักสูตร Industrial Development Policy & Reconstructuring – Financial Industry for Thai Offi cials ดวยทุนฝกอบรมของ 

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2549 ซึ่ง KAMCO (Korea Asset Management Corporation) เปนหนวยงาน 

ผูจัดหลักสูตร
2 Chaebol หมายถึง กลุมธุรกิจขนาดใหญของเกาหลีใต ซึ่งมักมีการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว เชน กลุม Daewoo, Hyundai เปนตน

1
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จากปจจัยหลักขางตน ทำใหภาคเศรษฐกิจการเงิน

ของเกาหลีใตไดรับผลกระทบอยางมาก หนวยงานของ

ภาครัฐที่มีบทบาทอยางมากในการแกปญหาวิกฤติ และ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ คือ KAMCO หรือชื่อเต็มวา 

Korea Asset Management Corporation ซึ่งเปน    

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแตป 1962 ภายใต Korea 

Development Bank ทำหนาที่ในการจัดการสินทรัพยที่มี

ปญหา แตในชวงที่เกาหลีใตประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 

ในป 1997 KAMCO ไดปรับบทบาทไปเนนหนักดาน    

การจัดการ NPL/NPA (Non Performing Loan / Non 

Performing Asset) ของสถาบันการเงิน และ NPA Fund 

ซึ่งบทบาทดานนี้ไดสิ้นสุดลงในป 2002 หลังจากที่

เศรษฐกิจฟนตัว และสามารถใชคืนเงินกูทั้งหมดใหแก 

IMF ได หลังจากนั้น KAMCO ทำหนาที่ในการรับซื้อ 

NPL ดวยบัญชีของตัวเอง นอกจากนี้ KAMCO ยังมี

บทบาทในการดำเนินการเพื่อฟนฟูธุรกิจ/กิจการ และ

สนับสนุนการฟนตัวของลูกหนี้รายบุคคล (Individual 

Debt) โดยเฉพาะลูกหนี้บัตรเครดิต ซึ่งถือเปนสาเหตุหลัก

ของการเปนหนี้รายบุคคลในเกาหลีใต เพราะประชาชนมี

การใชบัตรเครดิตกันอยางเกินตัว ไมเวนแมแตเด็กที่อยู

ในวัยเรียน  

 

วิธีการที่ KAMCO ใชเปนเครื่องมือในการจัดการกับ

ปญหาวิกฤติภาคการเงิน ลวนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งนำไปสูการประสบความสำเร็จในการแกปญหาวิกฤติ

และฟนฟูเศรษฐกิจของเกาหลีใต ไดแก  

 

NPL Valuation & Pricing Process  KAMCO จะ

สรางโมเดลตนแบบที่เหมาะสมกับการจัดการหนี้ประเภท

ตางๆ ซึ่งจะชวยใหสามารถเรียกเก็บเงินสด (Amount of 

Collection) ไดมากขึ้น สงผลใหปญหา NPL ในภาพรวม

ของประเทศบรรเทาลง ปจจัยที่สำคัญที่สุดของกระบวน  

การนี้ คือ ระบบขอมูล เนื่องจากขอมูลในอดีตของทั้ง    

เจาหนี้และลูกหนี้ที่ครบถวนและถูกตองแมนยำ จะทำให

สามารถประเมินราคาและหาวิธีจัดการกับหนี้ที่มีปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของขอมูลที่อางอิงได 

Corporate Restructuring เปนการจัดการหนี้ภาคธุรกิจ (Corporate 

Debt) โดยการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อฟนฟู เพิ่มมูลคา ทำใหธุรกิจอยูรอด

และรักษาความสามารถในการแขงขัน การดำเนินการมีหลายลักษณะ ไดแก 

1) Business Restructuring ปรับโครงสรางทางธุรกิจ เชน การปดกิจการที่

ไมมีกำไร ลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีแนวโนมจะดี 2) Financial Restructuring 

ปรับโครงสรางทางการเงิน โดยการกูยืมอยางมีเหตุผล 3) Governance 

Restructuring ปรับกระบวนการบริหารเพื่อกระจายอำนาจอยางเปนธรรม 

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4) Organization Restructuring 

ปรับโครงสรางองคกร โดยจัดการทรัพยากรมนุษยใหมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน (Labor Productivity) ปลดพนักงานสวนเกิน เปนตน  

 

CRC (Corporate Restructuring Company) & CRV (Corporate 

Restructuring Vehicle) การจัดตั้ง CRC มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูบริษัท

เอกชนที่ถูกยึดทรัพยเพื่อประกันการชำระหนี้ โดยใชวิธีการตางๆ เชน         

การลงทุน/รับซื้อ NPL จากบริษัทที่ลมละลาย การเปนตัวกลางในการควบ

รวมกิจการระหวางบริษัท เปนตน สวน CRV เปนการรวมสินทรัพยจากผูใหกู

หลายๆ รายมาอยูในจุดเดียว และบริหารจัดการในลักษณะกองทุนรวม  

(Mutual Fund) โดยผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลที่ 3 (Third Party) หรือเรียกวา 

Specialized Asset Management Company 
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Workout Program เปนโปรแกรมเพื่อปรับโครงสราง

หนี้/ฟนฟูกิจการ ผานการยกระดับโครงสรางสินทรัพย

และการเงิน เริ่มจากการศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหากอนวาเกิดจากสาเหตุใด แลวจึงวางแผนจัดการ

กับปญหาโดยใชวิธีการที่ตรงจุด3  การแกปญหาจะเลือก

ใชวิธีการเจรจา กอนเลือกใชกระบวนการทางศาล4 โดย

จะใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการเจรจา ภายใต

หลัก win-win strategy คือทุกฝายตองไดประโยชน ซึ่ง

กลุม Daewoo ก็เปนหนึ่งในกลุมธุรกิจที่สามารถฟนฟู

กิจการจากวิกฤติไดจากการเขารวมโปรแกรมนี้ดวย 

 

Badbank กอตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสถาบันการเงินประมาณ 620 แหง 

ภายใตหลักการพื้นฐาน คือ การเพิ่มความสามารถในการใชคืนหนี้ของ          

ผูบริโภค เนื่องจากลูกหนี้ 1 คน จะมีเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงินหลายแหง    

ซึ่งมีรูปแบบสัญญาที่ตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการจัดการหนี้ เปนไปอยาง

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการฟนฟูหนี้เสีย Badbank จะ        

ทำหนาที่เปนตัวกลางระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ โดยจะโอนสัญญาทั้งหมด

ของเจาหนี้ทุกรายมาไวกับ SPC (Special Purpose Company) เพื่อจัดการ

หนี้และติดตอกับลูกหนี้แตเพียงผูเดียว  

 

Securitization คือ การแปรรูปสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดย KAMCO    

จะนำสินทรัพยของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เปน NPL มารวมกัน เปน    

กองสินทรัพย (Pool Assets) และถายโอนกองสินทรัพยนั้นให SPC/SPV 

(Special Purpose Company/Vehicle) นำมาใชเปนหลักประกันในการออก

ตราสารทางการเงิน (เชน ตั๋วเงินหรือหุนกู) เพื่อจำหนายใหแกนักลงทุนทั่วไป

หรือขายแบบเจาะจง (Private Placement) ใหนักลงทุนสถาบันเฉพาะราย

หรือเฉพาะกลุม  

 

International Auction KAMCO มีการแกปญหา NPL ผานการประมูล

ระหวางประเทศ (International Auction) คือ การขาย NPL และหลักทรัพย

ประกันจากสถาบันการเงินใหบุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเปนนักลงทุน      

ตางชาติ โดยใชวิธีประกวดราคา/เปดประมูล การดำเนินการจะใชหลักการ 

Pooling Assets เชนเดียวกับวิธี Securitization คือการนำ NPL มารวมกัน

เปนกองสินทรัพย แลวเปดประมูลแกนักลงทุนตางชาติ เพื่อใหไดราคาขาย    

ที่สูงที่สุด 

 

  3 วิธีการปรับโครงสรางหนี้/ฟนฟูกิจการมีหลายวิธี แลวแตสาเหตุของปญหา เชน การเพิ่มทุน การปรับลดหนี้ การแปลงหนี้เปนทุน เปนตน

  4 กระบวนการ Workout Program ใชเวลาประมาณ 3-5 ป ในขณะที่การใชกระบวนการทางศาล จะใชเวลา 10 ปขึ้นไป
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การปรับโครงสรางภาคการเงินของเกาหลีใต เพื่อ    

แกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จะเปนการทำงานรวมกันเปน

เครือขาย เรียกวา Financial Safety Net ประกอบดวย 

หนวยงานที่เกี่ยวของทำงานรวมกันอยางบูรณาการ อาทิ 

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)        
ทำหนาที่หลักในการใหการสนับสนุนดานการเงิน ผาน

ชองทางตางๆ เชน การชำระคืนเงินฝาก การเขาถือหุน 

การใหเงินชวยเหลือ เปนตน Financial Supervisory 
Commission (FSC) ทำหนาที่หลักในการกำหนด
ทิศทางและกระบวนการในการแกปญหาสถาบันการเงิน

ที่ลมเหลว KAMCO ทำหนาที่หลักในการซื้อขาย NPL 
Ministry of Finance and Economy (MOFE) ทำหนาที่
หลักในการจัดสรรเงินทุนที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาล และ 

Bank of Korea (BOK) ทำหนาที่ดูแลภาพรวมภาค    

การเงินของประเทศ นอกจากนี้ ในสวนของภาคเอกชน ก็

มีองคกรที่มีสวนชวยในการแกปญหาภาคการเงินของ

เกาหลีใตในชวงวิกฤติ ไดแก สมาคมธนาคารเกาหลี หรือ 

Korea Federation of Banks (KFB) เปนองคกรที่      
เกิดจากการรวมกลุมของธนาคารในเกาหลีใต โดยมี     

การดำเนินการผานสภา คณะกรรมการ และคณะทำงาน

ในระดับตางๆ ในการเสนอคำแนะนำ /ขอคิดเห็นตอ     

ภาครัฐ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเปนศูนยกลาง

ขอมูลดานสินเชื่อของสถาบันการเงินในเกาหลีใต ทั้ง    

สินเชื่อประเภทบุคคลและสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งขอมูลเหลานี้ 

จะเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทำใหภาครัฐสามารถวาง

แนวทางและกำหนดแผนการแกปญหาไดอยางตรงจุด

และมีประสิทธิภาพ 

∫∑‡√’¬π ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ 
จากแนวทางการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติของ

เกาหลีใตขางตน ในความเห็นของผูเขียน เห็นวาการแกปญหาโดยการผนึก

กำลังกันเปนเครือขาย ผนวกกับความมุงมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลใน  

การแกปญหา นาจะเปนปจจัยสำคัญที่สงผลใหการแกปญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจของเกาหลีใตประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้น เมื่อเทียบ

กับประเทศอื่นในเอเชียที่ประสบปญหาวิกฤติเชนเดียวกัน ขอสังเกต     

อีกประการหนึ่ง ก็คือ การที่หนวยงานที่มีบทบาทนำในการแกปญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจของเกาหลีใตอยาง KAMCO ไดสรางเครือขายและขยายการ

ดำเนินการระหวางประเทศ ทั้งในรูปแบบของการทำขอตกลงความรวมมือ 

การใหบริการปรึกษาแนะนำ การลงทุนระหวางประเทศ ตลอดจนการจัด

หลักสูตรฝกอบรมแกบุคลากรของประเทศตางๆ อยางที่ผูเขียนไดมีโอกาส   

เขารวมนั้น ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกัน ทั้งในดานเงินลงทุน 

เทคนิควิธีการ บุคลากร และที่สำคัญคือ ดานขอมูลสารสนเทศ และ

องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสิ่งนี้เองที่เปนพื้นฐานสำคัญของการ

พัฒนาในทุกๆ ดาน จึงนับเปนแนวทางที่แยบยลของประเทศเกาหลีใต เพื่อ

ใหไดมาซึ่งปจจัยสำคัญที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ  

 

สำหรับกรณีของประเทศไทย แมวาที่ผานมา การดำเนินมาตรการตางๆ 

เพื่อแกปญหา NPL จะทำให NPL ในระบบสถาบันการเงินไทยลดลงไดใน

ระดับหนึ่ง แตจำนวน NPL ที่เหลืออยูก็ยังถือวาเปนจำนวนที่สูง ประกอบกับ

สภาพเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคอนขางผันผวน ทำใหยังไมสามารถวางใจได

วาวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหมจะเกิดขึ้นอีกหรือไม ดังนั้น จึงเปนประเด็นที่     

ภาครัฐจะตองพิจารณา เพื่อปองกันมิใหปญหาเดิมที่เคยเกิดในชวงวิกฤติ     

ป พ.ศ.2540 ปะทุขึ้นมาอีก โดยอาจศึกษาจากกรณีของประเทศเกาหลีใต 

และนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศไทยตอไป  

 

✍
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จากกระแสโลกาภิวัตนที่ทำใหโลกแทบพลิกจาก   

หนามือเปนหลังมือ โดยประเด็นทางเศรษฐกิจการเปดเสรี

การคา (FTA) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดลอม 

ตลอดจนพฤติกรรมผูบริโภค สงผลใหเกิดความทาทาย

ใหมและเกิดการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจใหม (New 

Economy) โดยมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน ซึ่งผูมี

ความพรอมเทานั้นจึงจะสามารถยืนอยูไดอยางมั่นคงใน

ทามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป 

 

‡μ√’¬¡æ√âÕ¡...√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 
การเตรียมยุทธศาสตรและมาตรการรองรับความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งเงื่อนไขการกีดกันทางการคาทั้งดานภาษี

และมิใชภาษี ตลอดจนมาตรการการผลิต เทคนิคและวิธี

ผลิตสินคา ที่ตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม มนุษยธรรม ตลอดจน 

การเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยี และกำลังคนใน

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงเปนสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อใหมี

พลวัตในการขับเคลื่อนอยางมั่นคง และกำหนดยุทธศาสตร 

รองรับการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็ว 

ถือเปนการยกระดับคุณภาพของสินคาใหมีมูลคาเพิ่มสูง 

สูวิถีของการพัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหผูบริโภค เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตอยางตอเนื่อง 

นับจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อกวา 

40 ปที่ผานมา และถือวามีครบวงจร ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่ง

ตองยอมรับวาการเติบโตยังขาดการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดย  

มีจุดออนในโครงสรางหลายประการ เชน การพึ่งพาทางวัตถุดิบในการผลิต

สินคากึ่งสำเร็จรูปจากตางประเทศคอนขางสูง การนำเขาเครื่องจักรจาก    

ตางประเทศในอัตราสูง การผลิตยังใชเทคโนโลยีไมสูงมากนัก โดยยังอาศัย

แรงงานแบบไรฝมือและเปนฐานอุตสาหกรรมรับจางผลิตซึ่งมีมูลคาเพิ่ม      

ไมมากนัก นอกจากนี้ ยังขาดการสรางนวัตกรรมและพัฒนาความสามารถ

ของตนเองในระยะยาว จึงทำใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย

ยังไมสามารถพัฒนาไดถึงขีดสุด 
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โดยการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่มีทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ

ในสวนของอุตสาหกรรมเอง จึงตองเนนพัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี

และกำลังคนภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐานความรู

และพัฒนาสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การมี 

Lab Test ที่มีมาตรฐานสากล การพัฒนา Logistics พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ปรับปรุงระบบภาษีและกฎระเบียบที่ไมเอื้ออำนวย รวมไปถึงสรางฐานขอมูล

เชิงลึกและเพิ่มมาตรฐานการเทียบเคียงสมรรถนะกับคูแขง (Bench Marking) 

การชักจูงและการจับคูลงทุน (Matching Link) กับการลงทุนจากตางประเทศ 
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ปจจุบันภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอใน

ตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่การรวมกลุม 

ตลอดจนสรางเครือขายพันธมิตรและการเชื่อมโยงระบบ

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของไทยยังไมเขมแข็ง 

เนื่องจากยังขาดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้น 

เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุงหม จึงจำเปนตองสรางระบบเครือขาย 

(Cluster) การเชื่อมโยง ธุรกิจแฟชั่น และ Supply Chain 

ใหสมบูรณรองรับ FTA และตลาดใหมๆ นอกจากนี้การ

สรางหองปฏิบัติการทดสอบ รองรับมาตรฐานของประเทศ

คูคาที่สำคัญ จะเปนการสนับสนุนการขยายตัวไดอยาง

แข็งแกรงอีกทาง และการสรางโรงงานตนแบบเพื่อ

พัฒนา Cluster และจัดทำตนแบบผลิตภัณฑใหม คือ

แนวทางแหงความสำเร็จ 
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คือ คำตอบของอนาคตสิ่งทอฯ ไทย โดยจำเปนตองเนนการออกแบบ 

เพื่อสนองความตองการของอุตสาหกรรมแฟชั่นสำเร็จรูป และอื่นๆ เชน 

เบาะรถยนต การตกแตงภายใน การบรรจุภัณฑ ซึ่งเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น    

นำไปสูการสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation) การสราง Brand เปนของ

ตัวเอง นอกจากนี้ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ออกแบบขั้นสูง การพัฒนาหลักสูตรนักออกแบบเพื่อใหกาวทันวิชาการ

ใหมๆ ประเด็นยุทธศาสตรคือการเนนการดัดแปลง และประยุกตใช

เทคโนโลยีการผลิต  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีกลยุทธสนับสนุน ดังนี้ 

1) กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง    

ในการออกแบบ โดยมีมาตรการสนับสนุน คือ  

 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันอิสระและหนวยงาน

กลางทางวิชาการ ในการวิจัยพัฒนาทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ฯลฯ 

 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ การสรางมูลคาเพิ่ม 

สรางสรรคมูลคา และพัฒนานวัตกรรม 

2) กลยุทธที่ 2 สนับสนุนสถานประกอบการใหมีการดัดแปลง      

และประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง โดยมีมาตรการ

สนับสนุน คือ 

 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีในสถาน

ประกอบการ 

 สรางเครือขายพันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยี

การผลิต การสรางความเชื่อมโยงของ Supply Chain เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

การแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดเทคโนโลยี การจัดทำฐานขอมูลความรู 

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ 



Office of Industrial Economics 
Vol.3 No.9 2007 

21

 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต    

ในสถานประกอบการ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาได

หลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑใหม กำหนดแนวทาง 

/มาตรฐานจูงใจ การพัฒนาดัดแปลงและประยุกตใช

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

3) กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรออกแบบ โดยมีมาตรการ 

สนับสนุน คือ 

 การศึกษาวิจัยตนแบบการพัฒนาหลักสูตร

นักออกแบบเชิงนวัตกรรม 

 การสนับสนุนปจจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจัดทำระบบฐานขอมูล Fashion Design ทั้งภายใน 

และตางประเทศ 

4) กลยุทธที่ 4 การสนับสนุนการผลิตบุคลากร

เฉพาะทาง โดยมีมาตรการสนับสนุน คือ 

 เพิ่มทักษะการฝกปฏิบัติเฉพาะทาง ที่ระดับ

ประกาศนียบัตรถึงระดับปริญญาโท 

 สนับสนุนการจัดทำคูมือเอกสารความรู    

ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยกำหนดพื้นฐานความรู  

การตอยอดในการปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ 

ΩÉ“«‘°ƒμ‘ Ÿà‚Õ°“ ¥â«¬¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë™—¥‡®π 
จากการกำหนดและปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม ใหสอดคลองกับแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใน    

ภาพรวม เพื่อรองรับผลกระทบการเปดเสรีทางการคา การเพิ่มขีดความสามารถ 

และศักยภาพของผูประกอบการ ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอดานตางๆ ดังกลาวมาแลว การมุงเนนการพัฒนาโดย     

การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงไดมี      

การเนนเรื่องการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูฐานความรู

การพัฒนานวัตกรรม โดยการมียุทธศาสตรที่มุงเนนการสรางคุณคาเพิ่ม 

(Value Creation) และมูลคาเพิ่ม (Value added) ดังนี้ การสงเสริมการวิจัย          

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพ การยกระดับสมรรถนะ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อ

วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงมาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีและฐานความรู

ดานอุตสาหกรรม การสรางเครือขายพันธมิตร (Cluster) และการสรางระบบ

เชื่อมโยงเครือขายกับปจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม การสราง Supply & 

Value Chain การพัฒนาระบบ Logistics การพัฒนาระบบตลาดและตลาด

เชิงรุก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสและรักษามาตรฐานตลาดเดิม โดยการสนับสนุน

และรวมมือกับภาคเอกชนอยางใกลชิดในการพัฒนาดุลยภาพ การลดตนทุน 

การจัดสงสินคาที่สงมอบไดตามกำหนดและรวดเร็ว การพัฒนาระบบ       

เครือขายฐานขอมูลองคความรู กฎระเบียบ มาตรฐานสนับสนุน รวมถึง       

การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานใหมีทักษะฝมือตรงตามความตองการของ       

ผูประกอบการ โดยปรับปรุงหลักการเรียนการสอนที่มุงเนนปฏิบัติที่ทำไดจริง

ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานประกอบ

การอยางยั่งยืน 

 
✍



22 «“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 

çÕÿμ “À°√√¡‰∑¬ ΩÉ“Õ¬à“ß‰√„π¿“«–∫“∑·¢Áßé 
‡ªî¥¡ÿ¡¡Õß çÕ¿‘«—≤πå Õ ¡“¿√≥åé 

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡¡À¿“§ 

 —¡¿“…≥åæ‘‡»… 

 ®“°§«“¡º—πº«π¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑   
∑’Ë·¢Áß§à“¢÷Èπ„π™à«ß∑’Ëºà“π¡“ Õÿμ “À°√√¡
‰∑¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫Õ¬à“ß‰√   

ตองดูกอนวาในชวงตั้งแตตนปที่ผานมา เงินบาท   

แข็งคาขึ้นมาประมาณสิบกวาเปอรเซ็นต ดังนั้น สิ่งที่ได

รับผลกระทบคือตัวสินคาที่สงออกเปนสวนมาก ทั้งนี้ ตัวที่

สงออกมากตองมาดูกอนวาสินคานั้นมีการนำวัตถุดิบ    

มาจากที่ใด ถาเปนการนำเขามาแลวสงออกไปก็จะสามารถ 

หักกลบลบหนี้กันไปได ทั้งสาขาที่ไดรับผลกระทบมาก

หลักๆ มีประมาณ 4-5 ประเภท เชน สิ่งทอ รองเทา 

เฟอรนิเจอร อาหาร และยา แตที่ไดรับผลกระทบมากสุด 

คือรองเทาและสิ่งทอ แตพอมองเขาไปในรายผลิตภัณฑ  

จะเห็นวากรณีรองเทาก็จะเปนรองเทาประเภทกีฬาที่ได

รับผลกระทบคอนขางมาก เพราะจะเปนลักษณะของ 

OEM (Original Equipment Manufacturer) คือสินคาที่

รับจางผลิตซึ่งไดรับออรเดอรและถูกกำหนดโดยบริษัทแม 

ซึ่งเมื่อคาเงินบาทแข็งขึ้นทำใหเมื่อสงออกและคิดเปนเงิน

บาทจะทำใหรายไดลดลง 
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การวิเคราะหของ สศอ.นั้นไมไดดูในแคสาขาหรือผลิตภัณฑอยางเดียว 

คงจะตองดูลึกลงไปถึงตัวโรงงานดวยวาโรงงานนั้นมีที่ใดที่ไดรับผลกระทบ 

แตในทางเดียวกันเราตองดูวาปจจัยของคาเงินเปนปจจัยหลักที่ทำใหเขาตอง

เลิกกิจการจริงหรือไม อันนั้นก็ตองวิเคราะหในรายละเอียดลงไปลึกๆ วามันมี

ปจจัยอะไรที่ทำใหเขาไดรับผลกระทบบาง แลวถาเขาเลิก เขาเลิกเพราะอะไร

ดวย เลิกเพราะเขาไดรับผลกระทบนี้ หรือวาเขาอยากจะเลิกแลว เขาไมทำ

แลว ในภาษาทางเศรษฐศาสตรเราจะคุยบอยวา ถาอัตราการเพิ่มของตนทุน

มันขึ้นมาเทากับอัตราการเพิ่มของผลตอบแทน นั่นหมายถึงกิจการนั้นคุณจะ

ตองปรับกระบวนการใหม เพราะมันมีปญหาที่วาอัตราการเพิ่มสองตัวเทากัน 

เมื่อไหรเริ่มจะแยแลว ก็ตองเปลี่ยน ตองมีการปรับปรุงอยางหนักเลย ไมวาจะ

เปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เทคโนโลยี การปรับปรุงดานบริหาร

จัดการ อยางไรก็ตาม การแข็งคาของเงินบาท สศอ.เองก็คงจะชวยเหลือได   

ในสวนหนึ่ง แตคงไมไดทั้งหมด  

 

ç ‘Ëß∑’Ë ‡Õ°™πμâÕß∑”§◊ÕμâÕßª√—∫μ—«‡Õß‡°’Ë¬«°—∫   
°“√μ‘¥μ“¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °“√· «ßÀ“‡∑§‚π‚≈¬’ „À¡àÊ 
°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ªí≠À“¡“° ÿ¥μÕππ’È ‡°‘¥®“°     
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สิ่งแรกที่ เราทำ คือ เรามีแผนแมบทอยูสองแผน 

ไดแก แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

(Productivity) และแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทาง

ปญญา ทั้งสองแผนนี้ในปงบประมาณ 2551 ไดมี        

งบประมาณที่จะเขาไปชวยเหลือภาคเอกชนจำนวนหนึ่ง 

ทั้งดานพัฒนาบุคลากร ทุนมนุษย ซึ่งจะเสริมขีดความ

สามารถของบุคคลที่จะมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

มากขึ้น พูดงายๆ คือมาตรการของ สศอ. สวนใหญจะเนน 

วาทำอยางไรใหมีตนทุนที่ต่ำลงแตผลตอบแทนมากขึ้น 

รวมทั้งเรื่องของคน  เรื่องของโครงสราง เทคโนโลยี และอื่นๆ 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 13 สาขาอุตสาหกรรม โดยโครงการ

ที่กลาวมานั้นคือระยะสั้นและระยะปานกลาง สวน

มาตรการที่ไดผลในภาพกวางก็จะมีการดำเนินการผาน

ทางคณะกรรมการสงเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา 

โดยมีทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

อุตสาหกรรม นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ เปนประธาน   

และมีผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม     

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ก็เปนกรรมการ อยูดวย 

โดยใชชองทางนี้ ในการกำหนดดานมาตรการภาษี       

การเงิน การสงเสริมการลงทุนตางๆ เพื่อชวยเหลือ         

ผูประกอบการ 

 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เอกชนตองการตอนนี้จากการที่ได

หารือกันมาคือคาเงินบาทแข็งนั้น เขาบอกวาแมจะเปน

ภาวะวิกฤติแตเขาก็พอจะรับได เพราะมันเปนปรากฏการณ 

ทั่วโลก แตสิ่งที่ตองการขณะนี้ก็คือคาเงินบาทอยากใหนิ่ง 

ถาแกวงก็ขอใหแกวงแคบๆ เทานั้น คาเงินบาทนิ่งเขาก็

สามารถที่จะดำเนินกิจการไดตอไป 

ตอมาดานเงินทุนตางๆ ที่จะมาชวยสนับสนุน ภายใตคณะกรรมการชุดนี้

ก็สนับสนุนไป ตอนนี้ก็มีการดำเนินการโดยมีเงินงบประมาณ 5 พันลานบาท 

เริ่มตนที่จะมาชวยเหลืออุตสาหกรรมหรือกิจการตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจาก

คาเงินบาทแข็ง ซึ่ง คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลว นอกจากนั้นแลวเราตองมา

มองตอวามาตรการที่จะไปกำหนดรวมกับหนวยงานอื่น คือทำอยางไรจะให

มีการเพิ่มขีดความสามารถ มี cost ที่ลดลง มีคนที่มีคุณภาพมากขึ้น อันหนึ่ง   

ที่เราคิดกันอยู คือเรื่องของโลจิสติกส ตนทุนในเรื่องของการขนสงตางๆ    

ของไทยอยูในระดับสูง ฉะนั้นคงจะตองรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การดำเนินงานตรงนี้ใหมีผลโดยเร็ว เพราะวาวิกฤตินั้นมันรอไมได การที่มา

นั่งศึกษาในดานตางๆ ไมทำแลวเพราะบทศึกษามีไวเยอะแลว ก็คงตองมา

ทำเปนมาตรการใหเปนรปูธรรมไปเลย 

 

อีกเรื่องหนึ่งที่อยูในชวงดำเนินการ คือการแตงตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ชายแดน เปนตัวชวยตัวหนึ่งเพื่อใหเกิดการกระจายแรงงาน อุตสาหกรรมใด

ที่ขาดแคลนแรงงานอยูก็สามารถที่จะใชแรงงานตางชาติได โดยใชแนว

ตะเข็บชายแดนตรงนี้ได ปญหาตอนนี้คือปญหาของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

ทุกคนยอมรับวามันเปนสิ่งที่ดีแตในแงของความมั่นคงตองดูใหรอบคอบ    

แตผมวาถาตั้งไดจะเปนตัวชวยเสริมในระดับหนึ่ง ไมใหแรงงานตางชาติ

กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศเต็มไปหมด แลวมันจะเปนฐานการผลิตที่

สามารถสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานได บริเวณที่นาจะตั้งคือ อ.แมสอด 

จ.ตาก จะไดสงออกไปทางพมาไปสูอินเดียและตะวันออกกลาง  
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สิ่งที่เอกชนตองทำคือตองปรับตัวเองเกี่ยวกับการ

ติดตามขอมูลขาวสาร การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ การ

บริหารจัดการ ปญหามากสุดตอนนี้เกิดจากการจัดการ

ของเอกชนเอง โดยเฉพาะผลกระทบที่มาจากคาเงินบาท  

 

สวนที่สอง ตองชี้ใหเห็นวาอะไรที่ตองทำรวมกัน

ระหวางภาครัฐกับเอกชน ไมใชวาอะไรก็รัฐทำทุกอยาง 

อันนี้ก็ตองผานวิธีการหารือรวมกัน ทาง สศอ.เองก็เปด

โอกาสที่จะรับฟงขอคิดเห็นอยูแลว สวนหนึ่งเราไดทำ    

ไปแลวแตถาอันไหนคิดวามันจำเปนแลวอยากที่จะตอง 

หารือกัน ติดตอมาไดตลอดเวลา 

 

สวนที่สามเปนสวนที่รัฐจะตองดำเนินการเพราะมี   

ผลกระทบในมุมกวาง เชน การเจรจาการคา เรื่องของภาษี 

เปนตน ซึ่ง สศอ. เองก็พรอมที่จะรวมดำเนินการในเรื่องนี้ 

ปจจุบันสินคาอะไรที่เปน OEM และเปน Mass อยาลืมวามีคูแขงเยอะ 

ไมใชวาเราทำไดแลว คนอื่นทำไมได เขาทำไดกันเกือบหมด ในประเทศที่

กำลังพัฒนาที่เกิดขึ้นมาใหมแนนอนตนทุนก็จะต่ำกวาเรา เขาก็จะเหมือนกับ

เราเมื่อยี่สิบปที่แลว  ซึ่งก็เปนอยางนั้น ทั้งประเทศเวียดนาม ศรีลังกาเหมือน

กับเราเมื่อสมัยกอน ดังนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือตองดูที่ตัวสินคา ใหผลิตสินคา

ดวยเทคโนโลยีสูงขึ้นมาหนอย แลวประเด็นตอมาคือ ตองยกระดับตัวเองขึ้น

มาทำสินคาระดับกลางๆ กรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ เรื่องรองเทากีฬา ถารับ

ออรเดอรรองเทากีฬามีเปนรอยแบบ ตั้งแตแบบพื้นๆ มีเดียม ไฮเทค ถาเรามี

การปรับตัวทางดานเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑใหดีขึ้น เราก็ไมตองไปผลิต

จำนวนมากแลวไดกำไรนิดเดียว แตเราทำอันนี้แคสองหมื่นชิ้นก็ไดกำไรมาก

กวา บริษัทที่อยูไดเพราะเขามาทำตรงนี้แทน ขณะเดียวกันตองมีดีไซนเปน

ของตัวเอง แลวถึงจะพัฒนาไปเปน OBM (Original Brand Manufacturer) 

ซึ่งเปนแบรนดของตนเอง อยางไรก็ตาม การทำ OBM ไมใชเรื่องงายตองใช

เวลาและเงินลงทุนคอนขางมาก แตถาในระยะสิบปเราสามารถยกระดับใหมี

ลักษณะของ OBM ใหมากขึ้น ผมคิดวาทุกคนจะสามารถอยูรอดได ณ 

ปจจุบัน พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป เราตองรูพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 

Mood Consumption อารมณของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอด เราตองตาม

เทรนดนี้ใหได แลวดีไซนสินคานั้นตามความตองการของผูบริโภคใหได 

 

อยางไรก็ตาม สศอ.รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ไมไดละเลยและไมได

นิ่งเฉย เพราะเรามีการติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา การดำเนินการ

ตางๆ ก็ตองมีการหารือกับทางภาคเอกชนอยูเปนระยะๆ ขณะเดียวกัน  เราก็มี

งบประมาณที่จะมาสนับสนุนโดยผานไปทางสถาบันตางๆ ดวย 
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¥—™π’Õÿμ “À°√√¡ ‰μ√¡“  2 
(‡¡…“¬π - ¡‘∂ÿπ“¬π) ªï 2550 

 

¿“«–·≈–·π«‚πâ¡‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡‰∑¬    

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส 2/2550 (เมษายน - มิถุนายน 2550) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอตุสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรมลดลง แตดัชนีสินคาสำเร็จรูป 

คงคลังเพิ่มขึ้น

 à«π¥—™π’·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ 
»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 154.50 168.03 162.31 -3.40 5.05 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 161.50 170.39 165.37 -2.94 2.40 

ดัชนีการสงสินคา 158.30 165.46 163.72 -1.05 3.43 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 168.53 179.53 180.96 0.80 7.38 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 152.95 166.49 160.22 -3.76 4.76 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 111.02 115.69 115.31 -0.33 3.86 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  141.06 143.22 138.45 -3.33 -1.85 

อัตราการใชกำลังการผลิต  67.77 65.45 64.84     

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาส  
2/2549 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส  
1/2550 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส  
2/2550 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับ 

ไตรมาสกอน (%) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับ 
ปกอน (%) 

 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 

ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสำเร็จรูป

คงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนี

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตดัชนีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมลดลง โดย 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี  25 อุตสาหกรรมที่มี

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร

สำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิต

ยานยนต การผลิตน้ำตาล การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด

ประเภทไวในที่อื่น การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร 

และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตหลอด

อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิต

สบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทำความสะอาด

และขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกายหรือประเทือง

โฉม การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด และการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น

น้ำมันปโตรเลียม 

 

ดัชนีการสงสินคา มี 25 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น ไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน  เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ 

การผลิตน้ำตาล การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม การผลิตเครื่องแตงกาย 

ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวน

ประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่ม

บรรจุขวด การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง และการผลิต

อุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม) 
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ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มี 27 อุตสาหกรรม 

ที่มีสินคาสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรม 

การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตยานยนต     

การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ 

การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่อง

คำนวณ การผลิตน้ำตาล การผลิตลวดและเคเบิลที่หุม

ฉนวน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การเลื่อยไมและ   

การไสไม การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ และการผลิตรถ

จักรยานยนต 

 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 27 อุตสาหกรรม 

ที่ มี แ ร ง ง านในภาคอุ ตสาหกร รม เพิ่ ม ขึ้ น ได แก 

อุตสาหกรรมการผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและ

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่อง

ทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง

ทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ   

การผลิตยานยนต การผลิตน้ำตาล การผลิตเยื่อกระดาษ 

กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑประเภท

อบ การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและ

สารประกอบไนโตรเจน การผลิตผลิตภัณฑทาง

เภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทำ

จากสมุนไพร การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง

ลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทำจากกระดาษและ

กระดาษแข็ง 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 24 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล การผลิต

เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด การผลิตเครื่องจักรที่ใช

งานทั่วไปอื่นๆ การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ  

การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว การผลิต      

สิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตกระเปาเดินทาง 

กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก การผลิตอื่นๆ ซึ่ง

มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น  การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภท

ไวในที่อื่น และการผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชต 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต มี 21 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่อง  

แตงกาย การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเครื่องจักร

สำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเวน

เครื่องแตงกาย การผลิตน้ำตาล การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่

คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถัก

นิตติ้งและโครเชต การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิต

ผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณ

เกี่ยวกับการถายภาพ 

 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 146.5 146.2 151.2 154.1 159.6 154.5 160.1 163.1 168.0 162.3 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 152.8 152.5 160.0 161.0 161.5 164.5 168.8 167.5 170.4 165.4 

ดัชนีการสงสินคา 135.4 136.6 140.5 142.2 157.9 158.3 166.1 166.7 165.5 163.7 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 157.2 154.8 172.1 174.3 166.5 168.5 190.1 177.9 179.5 181.0 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 142.9 135.9 136.7 183.3 190.9 153.0 170.8 151.3 166.5 160.2 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 114.5 112.3 115.4 115.2 115.5 111.0 115.9 114.7 115.7 115.3 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  124.8 122.3 118.5 120.1 143.7 141.1 134.2 136.7 143.2 138.4 

อัตราการใชกำลังการผลิต  68.1 67.2 68.9 67.8 68.9 67.8 68.0 66.4 65.5 64.8 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543  และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)
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ปจจุบันภาวะเงินบาทแข็งคานับเปนประเด็นรอนแรง

ที่ตองจับตา เพราะเริ่มสงผลกระทบตออุตสาหกรรมใน

บางสาขา ซึ่งทำใหผูประกอบการบางรายปดกิจการลง 

ดังนั้น สภาพของประเทศไทยในวินาทีนี้คงไมแปลกนัก

หากในสายตาของกลุมนักลงทุนจะมองวาเรากำลังเผชิญ

ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

นี่ จึ งถือ เปนอีกหนึ่ งภารกิจหลักของสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ที่ตองเฝาติดตามภาวะ

อุตสาหกรรมในเชิงลึกอยางใกลชิด ซึ่ง สศอ.ไดเรงระดม

สมองรวมกับผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาค

อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สมาคมรองเทาไทย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

ไทย เพื่อเคนมาตรการตั้งรับพรอมเสนอแนวทางแกไข   

ในเบื้องตนและระยะยาว อยางไรก็ตาม จากการเปดรับฟง

ความคิดเห็นของผูประกอบการทำใหเราไดขอสรุป      

โดยรวม ดังนี้ 

 

กลุมอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง แม

หลายกระแสจะฟนธงออกมาวาอุตสาหกรรมรองเทาและ

เครื่องหนังตกอยูในกลุมที่นาเปนหวงมาก แตหากศึกษา

ในรายละเอียดเชิงลึกแลวกลับพบวา รองเทาหนัง

แฟชั่น ของไทยยังสามารถยืนหยัดอยูในตลาดไดอยาง

สงางาม เนื่องดวยเรามีศักยภาพในการออกแบบเอง     

ซึ่งตางกับ รองเทากีฬา ที่ตองขึ้นอยูกับคำสั่งตรงจาก

บริษัทแมเจาของ Brand ดังนั้น ประเด็นปญหาของกลุม

อุตสาหกรรมนี้โดยรวมแลวคือ ตองตอสูกับคูแขงสำคัญที่

ตีตื้นขึ้นมาทุกทีคือ จีน เวียดนาม อินเดีย ซึ่งผลิตสินคา  

ไดในตนทุนที่ต่ำกวาไทย อีกทั้งขาดแคลนแรงงาน ขาด

การวิจัยและพัฒนา ฉะนั้น หากจะทำใหตลาดอุตสาหกรรม 

รองเทาและเครื่องหนังยังยึดสวนแบงตลาดไวไดตอง

สนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานใหมากขึ้น 

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร ยังมีปญหาอยูบางอันเนื่องมาจากสภาพดิน

ฟาอากาศซึ่งถือเปนเรื่องปกติ แตที่เปนประเด็นชัดเจนอยูในขณะนี้คือปญหา

ที่เกิดจากภาวะโลกรอน เชน กรณีการขาดแคลนปลาทูนา เพราะแมคาเงินบาท 

แข็งขึ้นก็ไมสามารถทำใหการนำเขาเพิ่มขึ้นได ทวาในภาพรวมแลวอุตสาหกรรม 

นี้ยังไปไดอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลที่วาเรายังมีสินคาตัวอื่นอยาง กุง        

ขาว และสับปะรด ยังอยูอันดับตนของโลก เพราะสินคาไดคุณภาพและ    

ความปลอดภัย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ประเทศคูคาสนใจ 

 

กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มี    

คูแขงที่นากลัวเพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยกลุมที่มีความเสี่ยงดานตลาดมากที่สุดคือ 

ผลิตภัณฑเครื่องนุงหม (ปลายน้ำ) ที่มีลูกคานอยราย และโรงงานทอผา/     

ถักผา/ฟอกยอม (กลางน้ำ) ที่ผลิตวัตถุดิบใหกับโรงงานเครื่องนุงหมที่ขาย

ภายในประเทศ ซึ่งจากสภาพในปจจุบันที่เกิดปญหาอยางชัดเจนที่สุดนั่นคือ 

ธนาคารขาดความเชื่อมั่นในสถานการณเศรษฐกิจ จึงชะลอการใหสินเชื่อ 

ทำใหผูประกอบการขาดสภาพคลอง ดังนั้น สิ่งที่ตองเรงทำคือสรางความเขาใจ 

รวมกันเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใหมี

การหารือเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจังและตอเนื่อง

ระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ทวาจากบทสรุปที่ไดโดยภาพรวม

แลวยังไปได โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสนใยสังเคราะห (ตนน้ำ) เพราะ             

ผูประกอบการมีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งความสามารถใน     

การสงสินคา/เครื่องจักร/แรงงาน ยังมีศักยภาพเมื่อเทียบกับคูแขง 
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กาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสด เปนผลิตภัณฑที่ไดจาก

กาแฟชนิดอาราบีกา (Coffea Arabica) ซึ่งกาแฟชนิดนี้

เจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีอากาศเย็น ประมาณ 15-25 

องศาเซลเซียส บนที่สูงตั้งแต 700 เมตรเหนือระดับน้ำ

ทะเลขึ้นไป และมีปริมาณน้ำฝนไมต่ำกวา 1,500 มิลลิเมตร 

/ป โดยอากาศเย็นจะมีผลอยางมากตอปริมาณน้ำมัน

หอมระเหยในเมล็ดกาแฟ เนื่องจากผลกาแฟจะสุกชา

ทำใหสะสมน้ำมันหอมระเหยไดมากกวา เวลาคั่วจึงมี

กลิ่นหอม...ชวนใหลิ้มลองมากกวานั่นเอง ดังนั้น  

จึงไมนาแปลกใจที่แหลงเพาะปลูกกาแฟชนิดนี้

ในประเทศไทยจะอยูบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือ 

ซึ่งสายพันธุที่นิยมปลูก คือ สายพันธุคาติมอร 

(Catimor) CIFC 7963 เพราะมีความตานทาน

โรคราสนิม การเพาะปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ

กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับชาวไทยภูเขาในเขต

จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม ใหสามารถลืมตาอาปาก 

และบางรายสามารถสงลูกหลานเรียนตอตางประเทศได

ในขณะนี้  

 

รูจักกาแฟชนิดนี้มาพอสมควรแลว ตอไปเรามาดูกัน

วากวาจะไดกาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสด มาบริโภคกันนั้น

มีขั้นตอนอยางไร เริ่มจากการนำผลกาแฟที่สุกเปนสีแดง 

หรือเรียกวา ผลเชอรรี่ ไปลาง เอาเปลือกออก และคัด

เกรดไดเปนกาแฟกะลา (Parchment Coffee) ซึ่งยังมี

เมือกติดอยู ตองนำไปหมักในน้ำตอประมาณ 12 ชั่วโมง 

ลางและตากแดดประมาณ 4 วัน เพื่อใหเมล็ดกาแฟมีระดับความชื้นอยูที่

ประมาณรอยละ 10-12 หลังจากนั้นนำไปเก็บในกระสอบเพื่อรอการขัดสี    

ตอไป  การเก็บเมล็ดกาแฟไวในรูปของกาแฟกะลา (Parchment Coffee)   

จะสามารถรักษาเนื้อกาแฟและปองกันความชื้นกาแฟไดดี และควรบรรจุ   

ในกระสอบปานใหม เก็บในโรงเก็บที่มีอากาศถายเท      

ไดสะดวก ไมอับชื้นหรือมีกลิ่นเหม็น โดยกาแฟกะลาจะ

ถูกเก็บไวอยางนอย 2-3 เดือน กอนนำมาสีเปลือก

ออกและแยกขนาด ซึ่งกาแฟกะลาที่ถูกสีเปลือก

ออกแลวจะมีลักษณะสีเขียวอมฟา หรือเรียกวา 

สารกาแฟ (Green Coffee) จากนั้นสารกาแฟ     

จะถูกนำไปคั่ว ซึ่งการคั่วมีหลายระดับ เชน Medium, 

Dark, Very Dark, French หรือ Espresso ทั้งนี้การคั่วแบบ 

Medium จะมีรสเปรี้ยวและขมนอย หากมีการคั่วเขมขึ้น รสเปรี้ยวจะลดลง 

และขมขึ้น หลังจากคั่วเสร็จจะมีการทำ Cup Test เพื่อใหไดสี กลิ่น และ

รสชาติ ตามที่ผูบริโภคตองการกอนบรรจุและจัดจำหนายตอไป 

 

มาถึงตรงนี้ คงจะทราบกันแลววา กวาจะไดกาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสด 

มาดื่มกันมีขั้นตอนอยางไร แลวอยาลืมอุดหนุนกาแฟสดคุณภาพดีที่

ไดจากผลผลิตในประเทศ ทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 

และผูแปรรูปไดพัฒนากาแฟดี ๆ ใหเราดื่มกันตอไป 
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    ผลเชอรรี่    กาแฟกะลา สารกาแฟ 



 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม     

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จำกัด ในเครือเจริญ

โภคภัณฑ (CP GROUP) องคกรที่ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ 

(Thailand Quality Class : TQC) ประจำป 2549 ในหัวขอ “รางวัล        

การบริหารสูความเปนเลิศ”เพื่อนำไปประยุกตใชพัฒนาระบบการบริหาร                         

จัดการองคกร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในนิคมอัญธานี 

“GEMOPOLIS” ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ         

ครบวงจรแหงแรกของประเทศไทย โดยมีผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและตางประเทศ ตั้งโรงงานเพื่อเปนฐาน

การผลิตและสงออกกวา 90 บริษัท โดยมีมูลคาการสงออกเกินกวา 1 แสนลานตอป เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ 

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน

เปดงานเสวนาหัวขอ “ลอจิสติกสของอุตสาหกรรมเหล็กไทย จะพัฒนา

อยางไรใหมีประสิทธิภาพ” จัดโดย สศอ. รวมกับ สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอโครงการ

จัดทำแผนพัฒนาเครือขายการขนสงผลิตภัณฑเหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2550 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนส ปารค  

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาภายใต

หัวขอ “บทบาทของผูบริหารในการนำ PMQA ไปปฏิบัติ” เพื่อนำทักษะไปประยุกตใชใน        

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายใน สศอ. มุงสูความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม รับเชิญบรรยายพิเศษหัวขอ “แนวโนมเศรษฐกิจไทยครึ่งปหลัง ควรตั้งรับและพรอมรุกอยางไร 

จึงไดผล” ในโอกาสประชุมสามัญประจำป บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

2550 ณ หอง Aditorium บริษัท สามารถฯ  

 ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการ  สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

สัมมนาภายใตหัวขอ “การบริหารความเสี่ยงองคกร” โดยมี อ.ธวัชชัย 

โพธิวรสุนทร จากบริษัท ทริสฯ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกบุคลากร

ของ สศอ.นำไปประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ณ สศอ. 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม        

จัดแถลงขาวภายใตหัวขอ “มองอุตฯ ไทยในครึ่งปหลังภายใตวิกฤติ  

รอบดาน” โดยไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงรวมสัมภาษณ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพื่อทำขาวอยางพรอมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2250 

ณ สศอ. 
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 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 

บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม         

(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

เปนวิทยากรบรรยายใหความรูใน

งานเสวนา “แผนแมบท Productivity และ Intellectual Infrastructure” แกผูประกอบการในแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง 

เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตามแผนแมบททั้งสองแผนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 

ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 

บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม         

(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน 

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จำกัด 

(มหาชน) ผูผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารจากเมลามีนและพลาสติกรายใหญที่สุดในโลก โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล กรรมการ         

ผูจัดการใหญ พรอมดวยผูบริหารระดับสูงใหการตอนรับ และรวมพูดคุยกับสื่อมวลชนในประเด็น “ศรีไทย ซุปเปอรแวร กิจการไทย 

นำธงไทยไปตลาดโลก” และนำเดินชมโรงงานโดยรอบ เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2550 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม      

(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัด “การประชุม 

คณะผู เ ชี่ ย วชาญด านความร วมมื อของ

อุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุน ครั้งที่ 2” โดยมี 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนประธาน รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย และ Mr.Soichi Matsumoto รองผู

อำนวยการกองอุตสาหกรรมเหล็ก METI พรอมคณะผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมเหล็กจากประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 

ณ โรงแรมสยามซิตี้ 

 ดร .อรรชกา สีบุญเรือง 

บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม         

(สศอ.) จัดแถลงขาวในหัวขอ 

“ผูประกอบการเปลี่ยนไปใช

วัตถุดิบนำเขาหรือไมในชวงเงินบาทแข็ง” โดยไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเขารวมสัมภาษณทำขาว เมื่อวันที่ 31 

สิงหาคม 2550 ณ สศอ. 
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